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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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Szavazzon, hogy 
választhasson

Egy valami azonban mindenki 
számára világos kell legyen: a hét a 
választások után is a hétfői nappal fog 
kezdődni, azaz a beígért nagy válto-
zások nem máról holnapra 
fognak zajlani. De azt már 
nem kampánybeszéddel és 
plakáttal, hanem konok, céltudatos, 
munkával lehet elérni. 
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   Domján Levente
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közösségi erőforrás

Vízierőmű 
a Hargita lábánál
Csíkmadarason az infrastruktu-

rális beruházások közül 
kiemelkedő a víz- és csator-
nahálózat kiépítése, a részben 
önkormányzati tulajdonban levő 
vízierőmű építésének előrehaladása.

 fotó: balázs attila

270 896 választópolgárt várnak vasárnap az urnák elé

Csendes kampány, 
pontos előkészületek

Országos szinten a legcsendesebb választási kampány Hargita megyében volt, 
a választási előkészületek pedig menetrend szerint zajlottak. Megyeszinten az állandó választói 

névjegyzékeken 270 896 választópolgár szerepel, akik összesen 272 körzetben 
adhatják le szavazatukat. > 2. oldal

Úrnapi 
körmenet

A katolikusok egyik jelentős 
ünnepe Úrnapja. Tegnap este 

Csík szeredában nagyon sokan gyűl-
tek össze az ünnepi szentmisére, vet-
tek részt az azt követő körmeneten 
(képünkön). A megye számos tele-
pülésén hasonló kikerülést 
tartottak, Udvarhelyszék ka-
tolikusai Székelyudvarhelyre 
zarándokoltak, a főesperesi kerület 
egyik legnagyobb búcsús ünnepére. 

kisebb termésre 
számítanak a gazdák

Borúlátó becslés
A szeszélyes időjárás miatt Ro-

mániában a búza 
esetében 11, míg a ku-
korica esetében közel 10 
százalékos terméscsökkenéssel 
számolnak a szakemberek.
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270 896 VÁLASZTÓPOLGÁRT VÁRNAK VASÁRNAP AZ URNÁK ELÉ

Csendes kampány
Országos szinten a legcsende-
sebb választási kampány Hargi-
ta megyében volt, a választási 
előkészületek pedig menetrend 
szerint zajlottak. Megyeszinten az 
állandó választói névjegyzékeken 
270 896 választópolgár szerepel, 
akik összesen 272 körzetben ad-
hatják le szavazatukat.

HN-összefoglaló

Hargita megyében 15 beje-
lentés érkezett a rendőr-
séghez a választási törvény 

előírásai megszegésének kérdésében: 
három esetben bűnvádi eljárást indí-
tottak, 12 esetben pedig szabálysér-
tést állapítottak meg és pénzbírságot 
róttak ki – közölte a Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva Filip Gheorghe 
rendőrségi szóvivő.

– E számok alapján kijelenthet-
jük, hogy Hargita megyében zajlott 
országos szinten is a legcsendesebb 
választási kampány – nyugtázta a 
szóvivő.

1088 pecsét
A választások megszervezésének 

zavartalanságát emelte ki Pănescu 
Adrian, Hargita Megye Prefektusi 
Hivatalának szóvivője. Mint mond-
ta, az általa képviselt intézmény felel 
a választások megszervezéséért, kar-
öltve a helyi hatóságokkal.

– Mindvégig nagyon jó volt az 
együttműködés a polgármesteri hi-
vatalokkal, a jegyzőkkel, valamint a 
választási bizottságokba kinevezett 
személyekkel – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy megyei 
szinten 270 896 választópolgárt 
tartanak nyilván az állandó válasz-
tói névjegyzékeken, a szavazatokat 
pedig 272 szavazókörzetben lehet 
leadni. Ehhez 297 000 szavazóla-
pot nyomtattak mind a négy típus-
ból – ugyanis minden választópol-
gár négy szavazólapot kap kézhez: 
egyet-egyet a polgármester és a helyi 

tanács, illetve a megyei tanács elnöke 
és a megye tanács megválasztására. 
A törvény rendelkezései szerint az 
állandó választói névjegyzékekben 
szereplő választópolgá rok számánál 
10 százalékkal több szavazólapot 
kellett nyomni. A szavazólapokon 
feltüntetett nevek helyességét a helyi 
bizottságok ellenőrizték.

Továbbá 1088 ’VOTAT’ feliratú 
szavazópecsétet kap összesen a 272 
szavazókörzet, illetve egy-egy kont-
rollpecsétet, amellyel a szavazólapo-
kat érvényesítik, mielőtt a választó-
polgár kézhez kapná azokat.

Őrzött helyiségek
A szavazólapokat, pecséteket, 

űrlapokat, s más, a választások lebo-
nyolításához szükséges anyagokat 
ma veszik át a helyi bizottságok el-
nökei, a szavazóhelyiségek őrzését 
pedig a rendőrség és a csendőrség 
közösen végzi – tájékoztatott a pre-
fektusi hivatal szóvivője.

A szavazóhelyiségeket vasárnap 
reggel 7 órakor nyitják és 21 óráig 
fogadják a választópolgárokat. A 
nyitvatartási idő hosszabbítását csak 
a központi választási bizottság ren-
delheti el a helyi bizottságok indo-
kolt kérése alapján.

3283 jelölt
A megye 67 polgármesteri 

székéért 164 jelölt szállt verseny-
be. Legtöbb jelöltet az RMDSZ 
állított, szám szerint 61-et, az 
MPP 30-at, az EMNP 21-et. A 
pártok jelöltjei közül a legtöbben 
– heten – Gyergyóvárhegy pol-
gármesteri tisztségéért versenyez-
nek, hat-hat pártjelölt pályázta 
meg Csíkszereda, Maroshévíz, 
Ba lánbánya polgármesteri székét. 
Egyetlen polgármesterjelöltet 
ál lítottak a pártok 21 telepü-
lésen, Székelyderzsben pe-
dig egyetlen párt sem indított 
polgármesterjelöltet.

A helyi és a megyei tanács meg-
választására a 67 önkormányzatban 
és a megyei tanácsban összesen 113 
teljes jelöltlistát tettek le a pártok. Az 
RMDSZ 47 teljes listát, az MPP 27-
et, az EMNP pedig 12-t állított.

A megyében 18 párt és pártszö-
vetség összesen 3283 jelöltet állított, 
az RMDSZ jelöltjeinek száma 1069, 
az MPP-é 668, az EMNP-é 483.

Bizakodó pártok
A pártok képviselői bizakodva 

néznek a vasárnapi megmérette-
tés elé.

– Bízom benne, hogy a lakosság 
értékeli az eddigi munkánkat, és még 
több mandátumot megszerzünk, 
mint a korábbi választáson – jelen-
tette ki Borboly Csaba, a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) Hargita megyei egyez-
tető tanácsának soros elnöke. – Így 
szeretnénk, ha a megyei tanácsban 
kétharmados többségünk lenne, és 
az RMDSZ-es polgármesterek szá-
mát tízzel szeretnénk növelni.

Hasonlóképpen derűlátó az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Hargita Megyei Szervezetének elnö-
ke, György László is:

– Fogunk meglepetéseket szerez-
ni a helyhatósági választásokon – je-
lentette ki, hozzáfűzve –, tisztességes 
képviseletünk van a legtöbb telepü-
lésen, és reméljük, hogy az emberek 
többsége is minket választ majd.

Papp Előd, az EMNP alelnö-
ke hozzáfűzte: véleménye szerint a 
választásokon jól fognak szerepelni 
a néppárt jelöltjei, félévnyi munka 
után van amit felmutatniuk .

Az MPP felkészült arra, hogy 
átvegye az irányítást a székelyföldi 
önkormányzatok többségében – je-
lentették be korábban a párt vezető 
tisztségviselői. Salamon Zoltán, az 
MPP megyei tanácselnök-jelöltje a 
közszereplők iránti bizalom helyre-
állítását jelölte meg célként.

Tanulmány a székelyföldi turizmusról
A székelyföldi turizmusról készí-
tett vizsgálatot a Nemzeti Kisebb-
ségkutató Intézet és a Kvantum 
Research. A felmérésből kiderül, 
Románia turisztikai térképén 
még nem egyértelműen jelenik 
meg Székelyföld, mint egységes 
turisztikai régió, csak nagyon kis 
mértékben észlelhető jelenléte. 
A tanulmányból az is kiderül, a 
térségbe látogató vendégek na-
gyobb hányadát a belföldi és a 
magyarországi vendégek jelentik. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A hazai cégnyilvántartási 
adatokat tekintve, Hargita 
megye a hatodik helyen 

áll a turizmusban foglalkoztatott 
személyek arányát tekintve, ez azt 
jelenti, hogy az összlakosság 1,84%-a 

dolgozik valamelyik vendéglátó-ipa-
ri egységben, első helyen Konstanca 
megye szerepel, ahol 8,61% ez az 
arány. A Székelyföldre érkező vendé-
gek száma az 1990-es évektől lefelé 
ívelő tendenciát mutat, sőt Hargita 
megye az országos arányok alatt tel-
jesít, de az utóbbi években tapasztal-
ható valamelyes növekedés.

A hivatalos statisztikai adatokból 
kiderül, az ide érkező turisták kéthar-
mada belföldi, ezek nagy többsége 
magyar nemzetiségű. A Magyaror-
szágról ide látogató vendégek 25%-át 
teszik ki a szálláshelyet igénylőknek, 
míg más külföldiek csak nagyon ke-
vesen keresik fel a régiót, zömében a 
Moldovai Köztársaságból, Bulgáriá-
ból és Németországból érkeznek.

A belföldi vendégek nagymér-
tékű jelenlétét a gyógyfürdőre 
érkező nyugdíjasok száma magya-

rázza, akik kezelési jegyeiket több-
nyire Kovásznán, Szovátán vagy 
Tusnádfürdőn használják fel.

A középkorosztály és a � ata-
lok leginkább Sepsiszentgyörgy, 
Székelyudvarhely, valamint Csík és 
Udvarhelyszék panzióit-szállodáit 
választják, főként barátaikkal, pár-
jukkal látogatnak ide, családosan már 
kevesebben érkeznek. A turisták által 
kitöltött kérdőívekből az is kiderül, 
hogy többségük úti célja valamilyen 
hivatalos ügyintézéssel kapcsolatos, 
a százalékos arányokat tekintve en-
nél jóval kevesebben választják Szé-
kelyföldet földrajzi adottságai miatt. 
Akiket ezek az adottságok vonzanak 
a megyébe, azok főként a természetes 
tavakhoz látogatnak el, népszerűek a 
Medve-tó, a Gyilkos-tó, illetve sokan 
megnevezték a parajdi sóbányát és a 
Békás-szorost úti célként.

Egyszer láttam egy működőképes gőzmozdonyt. Megdöbbentő monst-
rum volt, az aggkori elhülyülés rákényszerített jegyei mellett is – egy ka-
landparkban állították ki, annak reményében, hogy az ámuldozó hatévesek 
kicibálják apjuk zsebéből a közeli szemügyre vételezés fejében számolt pár 
eurót. Naponta felfűtötték a kazánt: ilyenkor működésbe jöttek a lendkere-
kek, a meglékelt acéltest látni hagyta az erőt átvivő mozgó alkatrészeket. Az 
emelvényre helyezett mozdony kerekei pedig méltóságteljesen forogni kezd-
tek – a levegőben. Nem tudom, nem segítette-e a látványt egy láthatatlanul 
beépített villanymotor.

Ígéretek szempontjából ehhez a gőzmozdonyhoz tudom hasonlítani az 
elmúlt időszakot. Rengetegen jöttek hangzatos, de pontosítások nélküli ter-
vekkel, ködös stratégiákkal, vonatfütty-jelszavakkal. Kicsit meg is feküdte az 
egész az emberek agyát. Számomra ezért is üdítő, hogy most pozitív vissza-
igazolást kapok egy jövőképről. Itthon nálam, Csíkszeredában.

Novemberben írtam arról, hogy új székházba költözik a Kájoni János 
Megyei Könyvtár. A Stadion utcai épületnél ma már csak nagyon kevés 
hiányzik ahhoz, hogy minden megkapja végső formáját. Az építő jelezte: 
tartani tudják a július 1-i határidőt, a belső terek addigra készen állnak 
a több százezer dokumentumból álló könyvtári állomány befogadására, 
azután pedig már csak a külső díszítés, a térrendezés van hátra. A modern, 
letisztult stílusú, a könyvtár jelentőségéhez és közéleti-kulturális szerepéhez 
tervezett székházban összesen 1261 négyzetméteres felületre költözhet be 
érték. A sajtó elvétve cikkezett az épülő székházról: általában kívülről le-
fényképezték, aztán írtak néhány sort az ügyről. Megérte volna bemenni: 
látni a három és fél szinten, galériákkal kiképzett, egységes egészként műkö-
dő belső teret, a hatalmas üvegfalakon beözönlő fényt, a világítótesteket, a 
felnőtt- és gyermekrészleg számára fenntartott impozáns tereket, a készülő 
multimédiás termet, a képzésekre, foglalkozásokra, író-olvasó találkozókra, 
képzőművészeti tárlatokra alkalmas termeket, a tömörraktár kialakítását 
kívánó felületet, a könyvtár munkatársai által használt, végre nem méltat-
lan irodákat, a mozgássérülteket segítő berendezéseket, speciális mosdókat, 
az elegáns burkolatokat, a klímaberendezést, a biztonságtechnikai rend-
szert. Egyszóval mindent, ami szükséges egy európai szintű szolgáltatásokat 
nyújtó könyvtárnak. Lehet, hogy elfogult vagyok, mert könyvtár költözhet 
ilyen impozáns körülmények közé, és nem bank vagy biztosítóház. De ez a 
kedvenc modern épületem Csíkszeredában. És nem csak nekem.

Jelenleg külföldön tartózkodom, kb. 1261 kilométer távolságból küldök 
levelet Kopacz Katalin igazgatónőnek, hogy a jegyzet megírásához informá-
ciókat kérjek tőle. Nem vagyunk közeli viszonyban, korábban néhányszor 
találkoztunk, akkor is a terveiről faggattam. Mégis válaszol, éjjel kettőkor 
váltunk levelet. Látni, nagyon fontos neki a könyvtár jövője. A könyvtá-
ré, amely egészen a közelmúltig országos szinten is ritkaságnak számított: 
azzal, hogy – miközben a megye leglátogatottabb kulturális intézménye 
– nem volt saját székhelye. „Évtizedek óta több épületben működött, bért 
� zetve, avagy mint megtűrt intézmény. Mesterségesen több részleget alakí-
tott ki, a szükségtől diktálva: szépirodalmi, műszaki, művészeti-történelmi 
részlegeket, melyek a város különböző pontjain, különböző épületekben tevé-
kenykedtek. Ez nehézkessé tette a dokumentumok közlekedését, a szervezést, 
ügyintézést, és főként próbára tette a könyvtárhasználókat. Rengeteg panasz 
volt a felhasználók részéről, hogy egyik épületből a másikba küldözgetik 
őket, mert a keresett mű épp egy másik épület, másik részlegén található. A 
legnagyobb jó, ami a Kájoni János Megyei Könyvtárat érhette, hogy végre 
minden részlege egy épületbe kerül, az olvasók mindent egy helyen találhat-
nak meg. És nem akármilyen helyen... Nem szeretnék elfogultnak tűnni, de 
kimondom, ez egy álomkönyvtár lesz. Az épület, ahová költözni fogunk, 
minden kívánalomnak megfelel a maga letisztult formáival, harmóniájá-
val, modernitásával, kiváló felszereltségével” – írja az igazgató. Ragaszko-
dik hozzá, hogy köszönetet mondjon a város vezetőségének, főként Ráduly 
Róbert Kálmán polgármesternek és Antal Attila alpolgármesternek, amiért 
egy évre ingyen befogadták a könyvtár néhány részlegét, illetve Hargita Me-
gye Tanácsának a támogatásért, hogy a könyvtár szép, civilizált székhelyre 
költözhet, egy olyan épületbe, amelynek üzenete van: enélkül is lehet, de nem 
érdemes. Amikor novemberben a könyvtárt fenntartó megyei tanács elnökét, 
Borboly Csabát kérdeztem, mit tesznek az áldatlan állapotok megszünteté-
sére, azt mondta: olyan környezetet akarnak biztosítani, amely korszerű, 
európai szintű feltételeket nyújt, egy térben van, multifunkcionális felada-
tokat lát el, vonzza az információt keresőket, az olvasni szeretőket. „Hogy a 
csíkszeredai és a megyei kulturális élet olyan központja legyen, amelyre egy 
ország előtt büszkék lehetünk.” Ezek a feltételek mára adottak, és a jövőben 
számon lehet tartani őket. De ezzel még nincs vége. Mert a külső körülmé-
nyek csak keretet adnak: az új könyvtár csak úgy válhat közösségi térré, ha 
az emberek sajátjuknak érzik, és úgy is kezelik. Vigyáznak rá, ötleteket ad-
nak programjaihoz, részt kérnek belőle. Hamarosan 1261 négyzetméter áll 
rendelkezésükre, és legalább ugyanennyi új lehetőség. Csak éljenek vele. Mert 
ezt már magunkon kell számon kérnünk.

1261 lehetőség
             JEGYZET  Burus János Botond
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Körkép

A három induló magyar párt miatt talán sosem 
folyt még olyan éles verseny a szavazatainkért, mint 
amilyent a vasárnap finisébe érő helyhatósági válasz-
tásokra való rákészülés, kampányolás időszakában 
tapasztalhattunk. Persze, ha a választási megmérette-
tésre készülődő elöljáróinkat, új mandátumra pályá-
zó régi és új jelöltjeinket kérdezzük, természetes, hogy 
a rendszerváltás óta eltelt huszonkét esztendő alatt 
mindig az épp soron levő választást nevezték és nevezik a legfon-
tosabbnak, legsorsdöntőbbnek, a legnagyobb változáshozónak. 
Ez valamennyire igaz is, hisz akárhonnan nézzük, a szavazók 
többségének akarata, a választásra felkínált alternatívák az 
előttünk álló négy esztendő munkájának sorsdöntő irányait és a 
folyamirányítás szereplőit válogatják ki, határozzák meg. Négy 
év márpedig nagyon sok idő, ahhoz, hogy bárhol is elvesztegetett 
legyen, és alig hiszem, hogy létezik olyan közösség – legyen szó 
akár egy kistelepülésről, akár egy nagy térségről, megyéről, or-
szágról –, akiknek teljesen mindegy lenne, ki veszi át a feje fölött 
a vezetői stafétát az elkövetkező esztendőkben. Akinek mindegy, 
az meg is érdemli, hogy olyant kapjon…

Ami a vesztenivalót illeti, nem kivétel ez alól a mostani ur-
nához invitálás sem. Kötve hiszem, bárkinek is mindegy lenne, 
hogy az elkövetkező négy év alatt ki ül – történetesen a mostani 
választások tétje alapján – a polgármesteri, megyei tanácselnöki 
székbe, és onnan céljait, szándékait és elgondolásait – ha való-
ban vannak – hogyan és milyen hatásfokkal érvényesíti. Ha 
folytatásra készül – mint ahogy Hargita megyében jó néhány 
elöljáró teszi –, akkor igencsak érdemes azt is megnézni, mit 

mutat a bizonyítványa. Bizonyította-e rátermettségét, érdemes 
volt-e a bizalomra, cselekedetei összhangban voltak-e az ígérete-
ivel, és utóbbiakból tett-e le kézzelfoghatót az asztalra? Ha igen 
– a futballbírós hasonlattal élve –, nyugodtan lehet továbbot 
inteni, ha viszont – tétlenségen, nemtörődömségen, mulasztá-
son érve – durván szabálytalankodott, itt az alkalom, hogy a 
közösség felmutassa számára a piroslapot. De nemcsak a régi-
ekről van itt szó, hisz nem árt a tisztán látáshoz szükséges két-
lépésnyi távolságtartásból alaposan szemügyre venni a politika 
színpadára frissen előlépett új arcokat sem. Mérlegelni kell, hogy 
hangzatos programjaikban csak álomvilágot, fényesen fénylő 
holdat és napot, tetszés szerinti színre meszelt égboltot, máról 
holnapra csettintésre megváltozó életkörülményeket, ingyen sört 
és miccset, luxemburgi fizetéseket, vagy pedig a realitások talaján 
álló, a helyi közösség erőforrásait ésszerűen hasznosító és érde-
keit szolgáló célokat, programokat és megvalósításokat ígérnek. 
Azt már alaposan megtanulhattuk, hogy Romániában ígérni 
mindenki nagyon jól tud, az ígéretek teljesítéséhez ellenben 
már keveseknek van tehetsége. Egy valami azonban mindenki 
számára világos kell legyen: a hét a választások után is a hétfői 

nappal fog kezdődni, és a keddivel fog folytatódni, azaz 
a beígért nagy változások nem máról holnapra fognak 
zajlani. De azt már nem kampánybeszéddel és plakát-
tal, hanem konok, makacs, céltudatos, kitartó munká-
val lehet elérni, megvalósítani. A kenyérre valóért a jövő 
héten is mindenkinek el kell mennie dolgozni, a rezsit és 
a villanyszámlát a választások után, a megválasztott új 
elöljáró személyétől függetlenül is mindenkinek ki kell fi-

zetnie. A munkáját ezután is mindenkinek magának kell elvé-
geznie. Az autonómiát például a színpadról is ki lehet kiáltani, 
de a valóságban a mindennapokban kell megvalósítani.

De most vasárnap mindenkinek a szavazás lesz a fő fel-
adata. Mindenkinek el kell mennie, ott kell lennie, öt percet 
az idejéből mindenkinek rá kell szánnia. Az otthon maradás 
érdektelenségről, nem pedig véleménynyilvánításról vall. Té-
ved, aki azt hiszi, véleményt távolmaradásával formál. Egy 
szentegyházi ismerősöm például négy évvel ezelőtt is elment 
szavazni, idén is elfog. Csak azért mondom el, mert rend-
szerint tollat visz magával, és a szavazóíven akkurátusan 
áthúzza a véleménye szerint oda nem illő jelöltek nevét, és 
ha senkit sem tart méltónak, akkor a választáson egyáltalán 
nem induló, ám megbecsülésben és köztiszteletben álló helyi 
közszereplő nevét írja fel, és üti mellé a Votat pecsétet. Sza-
vazata persze ettől még nem lett, nem lesz érvényes, de ott 
volt, ott lesz. Szavaz és választ. Hallatja a hangját, a maga 
módján ő is elmondja a véleményét.

Most vasárnap Ön is menjen el szavazni! Éljen választójo-
gával! Szavazzon, hogy választhasson!

Szavazzon, hogy választhasson!
                NézőpoNt n Domján Levente

hargitanépe

Küzdelmes, kemény évek 
vannak mögöttünk. A 
világgazdaság viharai, a 

kelet-közép-európai gazdasági 
zsugorodás, a nyakra-főre hozott 
romániai megszorító intézkedé-
sek ellenszelében kellett helytáll-
nunk. Leépítések, bérlevágások, 
tiltások és korlátozások között az 
előre menekülés volt az egyetlen 
kiút. A kemény küzdelemnek meg-
van az eredménye. A kedvezőtlen 
külső hatás dacára az idő nekünk 
dolgozott. Csíkszereda töretlenül 
fejlődött, haladt előre a 2004 júni-
usában kijelölt új pályán.

Az elmúlt években igyekeztünk 
jó gazda módjára rendezni a város 
ügyeit. Az „ameddig a takarónk ér” 
bölcsesség szerint gondoztuk, épí-
tettük, fejlesztettük közösségünket. 
Csíkszereda Románia egyetlen me-
gyeszékhelye, amely 1989 decembe-
rét követően nem vett fel egyetlen lej 
hitelt sem. Nem a holnap elzálogo-
sításával szeretnénk ma sikeresnek 
látszani! Lehetőségeink és legjobb 
tudásunk szerint gondoztuk, újí-
tottuk, fejlesztettük, működtettük 
mindannyiunk Csíkszeredáját, in-
tézményeit, utcáit, tereit, szolgálta-
tásait. Közösek voltak ünnepeink és 
hétköznapjaink egyaránt.

Nem múlt el nyomtalanul az 
elmúlt nyolc év sem a váro son, sem 
rajtunk. Az idő nyomai jól meglát-
szanak mindnyájunkon. Városunk 
szépen fejlődik, biztos léptekkel ha-
lad, nekünk pedig egyre számosabb 
az ősz hajszálunk, már akinek van-
nak hajszálai egyáltalán. A Kőműves 
Kelemen közismert balladában fele-
ségét falazta be élete munkájába, mi 
a fiatalságunkat ajánlottuk fel a vá-
rosnak, energiánkat és legjobb tudá-
sunkat nyújtottuk. Nem meséltünk, 
nem ötöltünk-hatoltunk, hanem 
mentünk előre. Hittel és meggyőző-
déssel. Mentünk, és húztuk magunk 
után, illetve toltuk magunk előtt a 
város szekerét. Ki-ki a habitusa sze-
rint. Csapatmunkaként.

Hogy miért csináltuk mindezt? 
Mert szeretjük ezt a várost. Mivel 
Csíkszereda a mi városunk, azok 
városa, akik szeretik, építik, gon-
dozzák, szépítik. Azoké, akik ön-
zetlenül, bármilyen közvetlen érdek 
nélkül tesznek érte. Ezt csináljuk 
külön-külön és együttesen immár 
nyolc éve.

Voltak kényes helyzetek, ne héz 
pillanatok. Átmenetileg „az ebből 
elég”-érzés is hatalmába kerített. De 
a kritikus, már-már kilátástalan hely-
zetekre is sikerült megoldást találni. 

Tartalmas és eredményes volt az 
elmúlt nyolc év – mondják nagyon 
sokan. Ez a biztató értékelés ad erőt 
a folytatáshoz. Az a több ezer hatá-
rozott hang, amely az utcán, a közte-
reken, az intézményekben, az üzle-
tekben, a zöldségpiacon, a városhá-
zán, a kór házban, a gimnáziumban, 
a ho kipályán, a sportcsarnokban, 
Taplocán, Zsögödben, Som lyón, 
Csobotfalván, Zsö göd fürdőn, Har-
gitafürdőn, Al csíkon és Fel csíkon, 
Udvarhelyen, Gyer gyó ban, Kézdin 
és megannyi más helyen egy kézszo-
rítás kíséretében szemünkbe mond-
ta: csak így tovább.

Erre pedig köszönetünk jeléül 
nem válaszolhatunk mást csak azt, 
hogy: Igen. Folytatjuk! 

Nem külön-külön, hanem 
együtt, csapatként.

Antal Attila, Szőke Domokos, 
Xantus Attila, Orbán Zsolt, Vitos 
Attila, Magyari Zoltán, Márk Csucsi 
Róbert, Fülöp Árpád-Zoltán, Ve-
ress Dávid, Füleki Zoltán, Kirmájer 
Enikő, Lázár Anna, Máthé Tünde, 
Bors Béla, András Hunor Jenő, Biró 
Hanna Barbara, Páll Zsolt, Ráko-
si Seiwarth Ildikó, Orbán János, 
Bardócz László, Gál Hajnal, Sárosi 
Béla, Lőrincz Csilla, Ráduly Róbert 
Kálmán (x)

Igen. Folytatjuk! – Csapatmunkaként fizetett politikai hirdetés



4. oldal |  2012. június 8., péntekhargitanépe

csíkszenttamás

Körkép
Az ígéretek megvAlósultAk

Hatékonyan önállósult község

Nem ígérnek sokat, de azt végigvinnék

megújultak a középületek, ki-
épült a föld alatti infrastruktúra, 
parkok, mutatós közterek létesül-
tek. márk tibor csíkszenttamási 
polgármester elmondása szerint 
mindent sikerült megvalósítani, 
amit az elmúlt választások idején 
megígértek.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

2003 végén vált le Csík karc
falvától Csík szent ta más köz
ség, a település sokat fejlő

dött az önállósodás óta. Mondhat
ni a semmiből kellett felépíteni a 
közösséget, középületeket, hiszen a 
berendezkedéshez adottak voltak 
a körülmények, de az önkormány
zati képviselőknek kellett megol
daniuk ezt a berendezkedést. 

– A legelső intézkedésünk a 
vasúti megálló létrehozása volt, ami 
a peron kiépítésével kezdődött el. 
Ez hatalmas lépés volt az önálló
sodást követően, hiszen az itteni 
lakóknak nem kellett felutazniuk 
Csíkszentdomokosig, vagy leszállni
uk Csíkkarcfalván. Ami még nehéz
ség volt, de megfeszített munkára 
ösztönzött minket, az volt, hogy 
romos állapotban kaptuk mind a 
jelenlegi polgármesteri hivatal épü
letét, mind az itteni kultúrotthont, 
így ezeknek a felújítása élvezett pri
oritást akkoriban. Az önkormányzat 
épülete megszépült, kiépült, korsze
rű mozgássérültfeljárót kapott, nyí
lászárókat cseréltünk, illemhelyeket 
alakítottunk ki, felújítottuk a vil
lanyhálózatot. Az egykori kultúrott
hon épülete – amelynek mennyezete 
egykor rászakadt a bálozó társaságra 
– korszerű multifunkcionális köz
ponttá alakult, ahol párhuzamosan 
akár három rendezvényt is lehet 
tartani – számolt be a megvalósítá
sokról Márk Tibor, Csíkszenttamás 
polgármestere és Kedves Róbert al
polgármester. A kultúrház magában 
foglal egy színháztermet, öltözőket, 

összejövetelek szervezésére alkalmas 
termet, korszerű konyhát, kazánhá
zat, illetve illemhelyeket. A tetőtér
ben egy kisebb konyha, konferen
ciaterem és tizenhárom fürdőszo
bás vendégszoba kapott helyet. Az 
épületben tevékenykedik továbbá a 
helyi közbirtokosság, illetve itt indul 
be közelebbről a fogorvosi rendelő is, 
amelynek egyedisége, hogy fogászati 
röntgengéppel is felszerelték. 

– Sajnos kénytelenek vagyunk 
toporogni, mivel a román törvény 
kimondja, hogy az önkormányza
tok nem költhetnek berendezések
re, olyan alapeszközökre, mint pél
dául a bútorzat, ezért a kultúrház 
tetőtere, a vendégszobák, illetve 
a lakodalmak, egyéb események 
szervezésére alkalmas terem még 
nem rendelkezik a szükséges be
rendezési tárgyakkal. A pénzünk 
ugyan megvan rá, azonban egy
előre nem vásárolhatunk bútorza
tot. Reméljük, hogy ezen a visszás 
helyzeten hamarosan változtatni 

tudunk majdvalamilyen formában, 
hogy a multifunkcionális központ 
elnyerhesse végső formáját és ren
deltetésszerűen működtethessük – 
bizakodott az újabb polgármesteri 
mandátumért induló Márk.

– Négy parkot létesítettünk a 
településen az elmúlt időszakban 

a falu területén, három játszó
térrel, ezek közül pedig a hővízi 
parkot színpaddal és megfelelően 
karbantartott zöldövezetekkel, 
járdákkal, padokkal rendeztünk 
be. A Szent Annafürdőt és kör
nyékét is sikerült modernizálni a 
megyei önkormányzat segítsége 

révén, így a turisták számára al
kalmas kirándulóhely lett belő
le, szeméttározókkal, padokkal 
felszerelve. Turisztikai útvonalat 
hoztunk létre, ami a falu fontos 
állomásait, nevezetességeit érinti: 
a községháza épületétől indulva, 
a templomon, Csonka tornyon, 
Feneketlentavon, a Szent An
nakápolnán keresztül a Sándor
kúriáig tart. Kiépült a föld alatti 
infrastruktúra is, folyamatban 
van ezek bővítése, hogy minden
kinek a kapujáig érjenek a veze
tékek, és így rácsatlakozhassunk 
a Csíkmadarason épülő szenny
víztisztító rendszerre, amelynek a 
ránk eső részét már ki is fizettük. 
Még 11 kilométer hosszúság
ban kell a rendszert bővíteni, ez
után következhet a községi utak 
rendbetétele. Nyertünk a 125ös 
kormányrendelet által meghir
detett pályázaton, amely révén a 
Kőhídtól Marosfőig található út 
modernizálását foglalja magában, 
10,5 kilométer hosszúságban. Ez 
megkönnyíti majd a szenttamási
ak dolgát, hiszen ezentúl nem az 
európai útszakaszon kell szekér
rel felmenjenek a Marosfő kör
nyékén található területeikre. 10 
áteresz, 52 centiméter széles ma
kadámút 8 kilométer hosszúságú 
sánccal fog létesülni itt, amely
nek munkálatai már a napokban 
elkezdődnek. Modernizáltuk az 
iskola épületét kazánház kiépíté
sével, újrafödéssel, közös össze
fogással ravatalozót építettünk, 
nyílászárókat cseréltünk az óvo
da épületén, elkészültek a leendő 
napközi otthon tervei, hidat és 
utat újítottunk Bábaszaháton, új 
gazdasági épületet építettünk a 
polgármesteri hivatal udvarán és 
nem utolsósorban kopjafát állít
tatunk a hősi halottak emlékére a 
község központjában – sorolták a 
megvalósításokat az újrázásra ké
szülő elöljárók.

Az előző mandátum tapasz-
talatai alapján bizakodva te-
kintenek a jövőbe az RMDSZ 
csíkszenttamási jelöltjei. el-
mondásuk alapján a megkez-
dett úton haladnak tovább, a 
lehetőségekhez mérten tovább 
fejlesztenék mind az infrastruk-
túrát, mind a faluközösséget.

T. A.

Nem ígérünk túl sokat, de 
amit megígérünk, az a 
reményeink szerint négy 

éven belül meg is valósul – jelen
tette ki bizakodva Márk Tibor, 
Csíkszenttamás polgármestere. 
Az elképzelések között szerepel 
a víz és csatornahálózat bővíté
se, amelynek már jövő januárban 
fognának neki a program szerint, 

ugyanakkor a községi utak és jár
dák modernizálása és kiépítése is 
a jelöltek tervei között szerepel, 
a föld alatt húzódó rendszerek 
kiépítése után. A mezei utak kar

bantartása és a turizmus fejlesz
tése is a prioritási listán szerepel. 
A testvértelepülési kapcsolatok 
példáján és segítségével hatékony 
téli és nyári turizmust szeretnénk 

fejleszteni a községben, emellett 
a borvizek és más természeti kin
csek feltárása, ezek környezetének 
rendbetétele, kiépítése is fontos 
a település számára. – Kiemelten 
támogatjuk a község területén a 
munkahelyeket biztosító vállal
kozásokat, befektetéseket, mivel 
a helyi önkormányzat nem tud 
közvetlen módon újabb munka
helyeket teremteni – hangsúlyozta 
Márk Tibor polgármester. Mo
dern napközi otthont szeretnénk 
létrehozni a községben, ugyanak
kor tervezzük a holland kezdemé
nyezéssel indított öregotthonnak 
elképzelt épület befejezését is, va
lamilyen útonmódon. Emellett 
az önkormányzat szeretné meg
vásárolná a csíkszenttamási Sán
dorkúriát, ahol a tervek szerint 

tájházat, falumúzeumot alakítaná
nak ki. Csíkszenttamás másik fájó 
problémáján is szeretne segíteni 
a polgármester, mégpedig a felső 
vasúti átjáró megnyitásán, ám egy
előre, úgy tűnik, a jelenlegi vasúti 
forgalmat szabályozó jogrendszer 
ezt nem teszi lehetővé. – Nincs 
meg a jogszabály által előírt ki
lométer a két átjáró között, így a 
törvény szerint csak akkor nyithat
nánk meg, ha lezárnánk az alsót. 
Kérvényeztük, többször is tárgyal
tunk az illetékesekkel az ügyben, 
kijártak a brassói központból, de 
szállításügyi államtitkári hátszéllel 
sem lehetett megoldani a gondot. 
– Reméljük, valamilyen formában 
sikerül megoldást találni ezekre a 
problémákra – fogalmazott biza
kodva a polgármester.

Kultúrházból lett multifunkcionális központ, háttérben a megújult községházával fotók: tamás attila 

Márk Tibor polgármester Kedves Róbert alpolgármester

Aktív közösségi, kulturális szféra és mozgalmas sportélet 
jellemzi Csíkszenttamást. Idősek napi rendezvény a multifunkcionális 
központban, ebben a tematikában kiállított fotósorozat, három aktív 
tánccsoport, fúvószenekar, focicsapat és helyi cselgáncsozók teszik szí
nessé a helyi közösséget. – Benne vagyunk alapító tagként a felcsíki 
jégkorong margójára létrehozott kistérségi egyesületben is, de termé
szetesen teret biztosítunk a fiatal sportolók kineveléséhez is a korsze
rű tornatermünk révén. Bíró Ferenc táncoktató,  jelenlegi kultúrház 
igazgatónak köszönhetően született a községben 3 aktív tánccsoport, 
amelyben a 4 évestől a 70 évesig minden korosztály képviselteti magát. 
A fúvósok megalakulásánál is bábáskodtunk, segített a helyi közbirto
kosság is, pontosabban megvásárolták a felszerelésüket, míg a szülők 
fogadták az oktatót. Továbbra is támogatunk minden olyan kezdemé
nyezést, amely a település hírnevét öregbíti, és amely a közösség javára 
válik – mondta el Márk Tibor és Kedves Róbert.
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A közösség hosszú távú jövőjét 
szolgáló beruházásokra, a tele-
pülés erőforrásainak azonosítá-
sára és minél hatékonyabb fel-
használására törekedett Csík-
madarason az önkormányzat az 
elmúlt időszakban. Az infrast-
rukturális beruházások közül 
kiemelkedő a víz- és csatorna-
hálózat oroszlánrészének kiépí-
tése, a részben önkormányzati 
tulajdonban levő vízierőmű épí-
tésének előrehaladása, de az 
sem elhanyagolható, hogy sike-
rült kellemes szabadidőközpon-
tot teremteni – tudtuk meg Bíró 
László polgármestertől.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az elmúlt időszakban a 
település egy nagy építő-
teleppé vált, az ivóvíz- és 

csatornahálózat gerincvezetéke-
inek a föld alá helyezése miatt a 
felásott, sáros utcák, munkagépek 
zaja jellemezte a madarasi faluké-
pet. A beruházás szinte teljesen 
elkészült, ám még mindig nincs 
vége a munkának, egyrészt, mert 
még akad bővítenivaló, ugyanak-
kor az egyes háztartások rácsatla-
koztatása a fővezetékre is újfent 
ásási hullámot generál – számolt 
be Bíró László polgármester a 
település föld alatti infrastruktú-
rájának munkálatairól. A háztar-
tások csatlakoztatása a rendszerre 
elvben nem jelent majd gondot, 
hiszen a föld alatt a vezeték meg-
felelő pontjain az építők elhelyez-
ték a szükséges idomokat. Ki-

emelhető, hogy a munkálatokat 
az önkormányzat által bejegyez-
tetett cég végezte, így helyi mun-
kaerőt kötött le a csatornázás. 
Megtudtuk, épül a derítőállomás 
is a falu határában, amely nem-
csak Csíkmadaras, hanem a többi 
felcsíki település szennyvizét is 
kezelné. A szakértők szerint így 
megoszlanak a helyi önkormány-

zatok között a szennyvíztisztító 
állomás működtetési költségei, 
tehát kevesebbet kell majd fizetni 
a csatornázási szolgáltatásért. – A 
derítőállomás kapacitása alapján 
több mint húszezer személy ki-
szolgálására alkalmas, az építke-
zés jól haladt, feltehetően a nem 
túl távoli jövőben elkészül a léte-
sítmény. – Pályázati forrásokból, 

a Harvíz Rt. mestertervére alapu-
ló uniós pénzekből, illetve helyi 
beruházásokból sikerül befejezni 
és beüzemelni az ivóvíz- és csator-
nahálózatot a településen – biza-
kodott Bíró.

A másik nagy beruházás, 
amely előtt többen egyelőre ér-
tetlenül állnak a községben, az 
önkormányzat és a magánszféra 

közös anyagi részvételéből épülő 
vízierőmű. – A beruházás terve-
zése 2009-ben kezdődött el, mára 
már az első erőműnek a vízbe-
fogója megépült, egyik turbina 
idén már elindulhat. A település 
vállalkozóinak, vagy akár a ma-
gánszemélyeknek is megvan a 
lehetőségük részvényvásárlással 
tulajdonosként bekapcsolódni a 
projektbe, amely energiafügget-
lenséget, potenciális gazdasági 
erőforrást jelenthet, ezért több-
szörösen közügy – fejtette ki a 
polgármester. Az elöljáró ugyan 
részletekbe nem bocsátkozott, 
de annyit elárult: potenciális be-
fektetővel tárgyalnak, egyezség 
esetén felgyorsulhatnak az esemé-
nyek az erőműépítés körül.  

Szokványosabb beruházás a 
ravatalozó vagy a tűzoltószer-
tár, immár két tűzoltóautóval, 
illetve megfelelő felszereléssel 
ellátott, szakmailag felkészített 
önkéntes tűzoltócsapattal ren-
delkezik a község. Elkezdődött 
az elektromos áram vezetése a 
Madarasmelyékének nevezett 
részre, ahol több hétvégi ház van 
jelenleg is, a villany feltehető-
en új perspektívákat nyit majd 
meg a helyszín turisztikai von-
zása kihasználásának terén. – A 
vízierőmű csővezetékének kötele-
ző módon elvégzendő ásási mun-
kálataival együtt három kilomé-
teres szakaszon föld alá kerülhet 
az ipari áramot szállító elektro-
mos kábel is, de épül a háztartási  
elektromos hálózat légvezetéke is 
– számolt be Bíró.

SzükSég vAn A közöSSég SAját erőforráSAinAk kihASznáLáSárA!

Vízierőmű a Hargita lábánál

Befejezni A megkezdetteket, eLkezdeni A tervezetteket

Település-fejlesztési elképzelések

Duzzasztógát a Madaras-patakán. Munkára fogják a vizet

csíkmadaras

Az eddigi szellemben folytatód-
na a településfejlesztés Csík-
madarason: az adottságokat, 
lehetőségeket a község la-
kos ságának javára aknázni ki, 
olyan módon, hogy a hosszú tá-
vú beruházások egymást kiegé-
szítsék. A helyi önkormányzat 
foly tatná az iskola építését, 
ugyanakkor sípálya, multifunk-
cionális tábor, 3,2 kilométernyi 
te relőút előtanulmányaival a 
tar solyukban forrásokat keres-
nek az elképzelt új beruházá-
sok megvalósítására.

H. L.

Folytatni kell az eddig el-
kezdetteket, olyan beru-
házásokat szándékozunk 

sikeresen révbe juttatni, mint 
a víz- és csatornahálózat, vagy 
az elkezdett iskolaépítés, de el 
kell indulniuk a vízierőmű tur-
bináinak is. Prioritás a telepü-
lés utcáinak felásásával együtt 
járó munkálatok mielőbbi be-
fejezése, hiszen a községi utak 

érdembeli felújítására, járdasza-
kaszok kialakítására csak ezután 
kerülhet sor – fogalmazott Bíró 
László polgármester. Az elöljáró 
elárulta, a településkép zöldítése 
is szerepel a terveik között, par-
kosítani, fásítani szeretnének 
a lehető legtöbb közterületen, 
utak mentén. A térség, kiemel-
ten a Madarasi-Hargita és kör-
nyéke turisztikai potenciáljának 
jobb kihasználása érdekében, 
az elmúlt időszakban elkészült 
egy sípálya, illetve multifunk-
cionális tábor előtanulmánya. 
– Kitűnőek az adottságaink,  a 
Hargita-hegységben a Madarasi- 
Hargitán a legjobbak a hóvi-
szonyok, ezt mindenképpen ki 
szeretnénk használni a jövőben, 
a Nagygödör és környéke a leg-
megfelelőbb sípályák építésére 
– számolt be Bíró. Másik nagy-
szabású elképzelés egy 3,2 kilo-
méteres kerülőút építése, amely 
elterelné az áthaladó forgalom 
nagy részét a település európai 
úttá vált főutcájáról. – Az előta-

nulmányok elkészültek, igyek-
szünk megfelelő forrásokat 
azonosítani az elképzelés meg-
valósításához. A beruházás fon-
tosságát talán csak azok tudják 
méltányolni, akik a főút mellett 
laknak – fogalmazott a polgár-
mester. A szabadidőközpont 
mellé multifunkcionális kultúr-
otthont álmodtak az elöljárók, 
a park, görkorcsolya-, minifoci-, 
illetve nagy futballpálya szom-
szédságában. – Túl vagyunk 
már az elképzelés szintjén, ké-
szült már egy pályázat, amelyet 
elvben támogathatónak minősí-
tettek, azonban egyelőre nincs 
rá pénz a központi költségve-
tésben. Pinceszint, a kor szelle-
mének megfelelő előadóterem, 
vendégszobák kapnának helyet 
többek között a létesítmény-
ben – tájékoztatott Bíró. Mint 
fogalmazott, igyekeznek min-
dent megmozgatni, más külső 
forrásokat azonosítani, hogy a 
megálmodott létesítmény elké-
szülhessen.

Az erőforrások függvényében igyekezett támogatni a csíkmadarasi 
önkormányzat a település civil kezdeményezéseit. Működik többgene-
rációs hagyományőrző tánccsoport, népi zenekar, illetve aktív ifjúsági 
egyesület a községben. Az önkormányzat támogatta a közel ötszáz fi-
atalt megmozgató nyári tábor megszervezését is, de segítették például 
Tankó Molnár Mária, a településről írt Csíkmadaras a bölcsőtől a sírig 
című könyvének kiadását is. Emellett társszervezőként részt vettek a 
Hagyományőrző Gyermektánctábor lebonyolításában, de megszervez-
ték a Madaras nevű helységek találkozóját is, öt településről érkeztek a 
meghívottak. – Az önkormányzat a jövőben is nyitott minden, kulturá-
lis, hagyományőrző, értékmentő kezdeményezés támogatására, de nem 
feledkeznek meg a sportéletről sem. Különösen szívesen bábáskodnánk 
egy helyi fúvószenekar születésénél, ugyanis az utóbbi években pang a 
fúvósélet a községben – fogalmazott Bíró László polgármester.

Bíró László polgármester. Az eddigi szellemben folytatná a megkezdett munkát
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gyergyó

A Hargita Népe június 6-i 
számában napvilágot látott, 
Páll Árpád 88 éves nyugdí-

jas által közzétetetett olvasói levélre 
a replika jogán a következőket sze-
retném nyilvánosságra hozni:

A fent nevezett olvasói levél 
tele van csúsztatásokkal, megala-
pozatlan rágalmakkal és hazugsá-
gokkal. Páll Árpi bácsinak nincs 
Szárhegyen lakása, azt már rég el-
kótyavetyélte, pedig ingyen, ölébe 
hulló káposzta volt, de nem tudta 
megőrizni, sőt évek óta gyalázko-
dó módon követelőzik a tisztes 
vevőtől, Ferencz Zoltántól. Páll 
Árpád testvérével évek óta halálos 
haragban élt. Páll László, a testvér 
szavai szerint: „Öcsém, Árpi miatt 
kellett Debrecenbe meneküljek és 
titkosítsam hollétem és elérhető-

ségem”. Árpi bácsi talán ma sem 
tud az időközben elhunyt bátyja 
hollétéről. Ha sikerült volna meg-
találnia bátyját, akkor talán, vagy 
egészen biztos, hogy az eredeti 
vevőké lett volna a szóban forgó 
faluvégi földterület, mégpedig az 
Oláh Lászlóé és a Gábor Lászlóé. 
Itt lett a csavar, merthogy végül is 
György Endre lett a vevő.

Irigység, haszonvágy stb. In-
nentől fogva perek és feljelentések 
sokaságát zúdította rám a polgár-
mester urunk, például az utolsó, a 
3983/96/2010-es számú számom-
ra hozott kedvező döntést. Szegény 
Árpi bácsi, ahogy fogalmazza, nem 
ismer senkit a faluban… Pedig hát 
anyai nagyanyám Páll Teréz uno-
katestvére, aki a tavaly halt meg. 
Édesanyám és nagyanyám kérésére 

mint rokont fogadtuk be és segí-
tettünk neki. Arról nem is szólva, 
hogy egy másik leszármazottját, 
Bartis Misikét hogyan zsigerelte 
ki éveken keresztül, majd ugyan-
azt eljátszotta Ferencz Zoltánnal 
stb. Most, hogy nem ismer senkit 
Szárhegyen, valószínű, valamilyen 
betegségre utaló jel lehet. Nekem, 
Kolcsár Andrásnak köszönhetően 
azon kevesek egyike közé tartozott 
Árpi bácsi, aki a szétrúgott Lázár 
társasból jutalékot is kapott. Azok-
ban az években ilyesmivel kevesen 
dicsekedhettek Szárhegyen.

Az 1536/2008. szeptember 
23-i adásvételi szerződés értelmé-
ben a Romexterra Bank biztosítot-
ta a hitelt a földvásárhoz. Szeptem-
ber 26-án utalta a pénzt a bank, 
én továbbítottam az 1651/2008. 

szeptember 29-i közjegyző előtt 
tett nyilatkozat 5. pontja értelmé-
ben október 3-án. Nincs semmi 
harminc nap, nincs semmi késés, 
minden pontosan a meghatalma-
zások szerint ment. Ugyancsak a 
fenti 1651/2008. szeptember 29-i 
közjegyző előtt tett nyilatkozat ér-
telmében vállaltam az Urakkertje 
dűlői föld telekkönyveztetését. Ez 
is megtörtént. Az Árpi bácsi által 
fogadott jogtanácsos, Kiss István 
úr jelenlétében, jegyzőkönyv alap-
ján minden elvégeztetett. Az csak 
természetes, hogy mindenről a le-
írtakhoz tanúim és írott, hivatalos 
dokumentumaim vannak. A Páll 
Árpád által közzétett alaptalan vá-
dak ügyében a törvényszéken szer-
zek érvényt.

Kolcsár András

Kövér László, a Magyar Or-
szággyűlés elnöke toppant be 
Farkas Aladár borszéki szerző 
könyve bemutatójának a végé-
re Gyergyóújfaluban, szerdán 
este. A jelenlévők szerint Kövér 
rövid tízperces beszédében éle-
sen bírálta az RMDSZ-t, majd 
távozott. Elekes-Köllő Tibor, az 
RMDSZ helyi szervezetének 
elnöke elítélte Kövér korteske-
dését.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Elítélem, hogy a Magyar Or-
szággyűlés elnöke, miköz-
ben összefogásról beszél, 

a széthúzást szítja – jelentette ki 
a Hargita Népének Elekes-Köllő 
Tibor, az RMDSZ helyi szerveze-
tének elnöke.

Elmondta, Kövér László be-
szédében folyamatosan szidta az 
RMDSZ-t, megfeledkezve arról, 
hogy Gyergyóújfaluban – annak 
ellenére, hogy az elmúlt négy év-
ben többségi magyar polgári párti 
önkormányzat volt –, minden lé-
nyegesebb beruházás az RMDSZ-
es többségű megyei önkormány-
zat, valamint azon RMDSZ-es 
tisztségviselők közbenjárásának 
köszönhető, akik a román kor-
mányban felelős beosztásban 
voltak. Példaként a szennyvízhá-
lózat építését, a parkosítást és a 
kilyénfalvi közösségi ház építését 
említette. 

– Nem szabadott volna ide-
jönnie, és egy kiválasztott pártnak 
kampányolnia, hanem hagynia 
kellett volna, hogy mi, itt Erdély-
ben dönthessünk dolgainkról – 
szögezte le Elekes-Köllő.

Farkas Aladár, az RMDSZ 
Gyergyó Területi Küldöttek 
Tanácsa állandó bizottságának 
tagja, akinek a Gyergyóújfalu 

története és névanyaga című 
könyvének bemutatóján szólalt 
fel Kövér László, megjegyezte: a 
politikát külön kell választani a 
kultúrától.

A kötetet dr. Janicsek Jenő 
egyetemi tanárral közösen írta, 
és a gyergyóújfalvi bemutatón 
Bajna György nyugdíjas újság-
író méltatta. Farkas elmondta, 
hogy a könyv kiadási költségeit 
Gyergyóújfalu önkormányza-
ta állta, kérésük pedig az volt, 
hogy a Sarlós Boldogasszony 
napjára tervezett bemutatót 
hozzák elő korábbi dátumra. 
Kifejtette, tudomása szerint 
Kövér László nem az ő könyv-
bemutatójára érkezett, hiszen 
már a dedikálásnál tartottak, 
amikor betoppant, de ürügy-
ként szolgált arra, hogy az egy-
begyűltekhez szólhasson.

Egy hazugságlevél margójára

A KönyvbEMuTATó véGéRE bEToppAnT KövéR LáSZLó

Korteskedés 
kultúra ürügyén?

áTADTáK A GyERGyóSZEnTMiKLóSi iFjúSáGi LAKáSoK MELLETT épíTETT új jáTSZóTERET

Hapci a gyerekeké

Elkészült az ifjúsági tömbházak 
melletti téren a Hapci törpe ne-
vét viselő játszópark, amelyet a 
tiltó táblák ellenére már az el-
múlt héten használatba vettek 
a gyerekek.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Bohóc fogadta a tegnapi ava-
tóünnepségen megjelent 
gyerekeket, akik útmutatás 

nélkül is pillanatok alatt haszná-
latba vették az újonnan elkészült 
játékparkot, mert, mint kiderült: 
a tiltás ellenére már a múlt héten 
a Hapci játszótér gyerekzsivajtól 
volt hangos.

A tér elemei között hinta, 
libikóka, mászófal, csúszda, kö-
téllétra, rugós hintaló és tornyos 

kastély is helyet kapott. Az elhe-
lyezett faszerkezetű elemeket egy 
csíkszeredai szakcég kivitelezte 
és szerelte fel, miután megtör-
tént azok bevizsgáltatása, mi-
szerint nem balesetveszélyesek, 
az európai uniós normáknak 
megfelelnek.

A játszótér rendszabályza-
tát és látogatási programját is 
kifüggesztették, amely szerint 
15 év a felső korhatár, no meg este 
tíz órától zárva tart a park.

– Többször voltak próbál-
kozások játszóterek korszerűsí-
tésére, de minden alkalommal a 
vandalizmus győzött. A Hapci 
játszóparkban is akadtak, akik 
a mászóköteleket megrongálták 
– mondta Mezei János polgár-
mester. – Épp az ilyen és ehhez 

hasonló helyzetek elkerülése vé-
gett a helyi rendőrség folyamatos 
megfigyelés alatt tartja a teret.

A most felépített játszótér 
mellett a nyár folyamán újab-
bakat alakítanak ki, a tervek 
szerint Hófehérke mind a hét 
törpéje „felbukkan” majd a vá-
rosban. Legközelebb még ezen 
a nyáron Szende néven a Bucsin 
negyedben akarnak játszóteret 
kialakítani. Kérdésünkre, misze-
rint miért kellett az ifjúsági la-
kások bérlőinek a park elkészül-
téig két évet várniuk, hiszen már 
a lakások átadásakor elhangzott 
az önkormányzat részéről az 
ígéret, hogy mihamarabb elkez-
dődnek a munkálatok, Mezei 
János csak annyit kívánt hozzá-
fűzni: Így sikerült.

Bohóc fogadta a tegnapi avatóünnepségen megjelent gyerekeket

Elekes-Köllő Tibor

Gyermekrajzok
városukról

M. R.

Gyergyószentmiklós jel-
legzetes épületei, műem-
lékei, hegyek és fák so-

kasága jelenik meg Gyergyószék 
Képviseleti Irodája által meghir-
detett Gyergyószentmiklós, az én 
városom című rajzpályázatra be-
küldött alkotásokon. A Kós Kár-
oly, valamint a Vaskertes általános 
iskolákból több száz rajzot küld-
tek be a diákok a kiírásra. Aki a 
www.gyerki.hu honlapra látogat, 
közel 300 elemi és általános isko-
lás diák által készített alkotást te-
kinthet meg. A pályázók munkáit 
ma 14 órától értékelik és díjazzák 
a művelődési ház nagytermében, 
ahol több tucat ajándékot oszta-
nak ki a résztvevők között.
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A katolikus egyház az Úr Tes
tének és Vérének ünnepét, az 
Úrnapját ülte tegnap Szé kely
udvarhelyen, a Márton Áron té
ren. Délelőtt 9 és 14 óra között 
lezárták a város központját, mi
vel több ezer ember megjelent 
az ünnepen.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Úrnapja (több más nyelven 
Corpus Christi) katolikus 
főünnep az eukarisztia 

tiszteletére, teljes nevén az Úr Tes-
tének és Vérének ünnepe. 1827-
ben Szepesy Ignác püspök egyház-
megyei körlevélben kérte, hogy a 
plébániák együtt, a legünnepélye-
sebben üljék meg az oltáriszentség 
főünnepét. A székelyudvarhelyi bú-
csúünnep az egyetlen, ahol a hívek 
ennek szellemében ünneplik Úr-
napját. Rengeteg ember megjelent 
tegnap a Márton Áron téri szabad-
téri oltár előtt, ünneplőbe öltözött 
a jelenlévők apraja-nagyja. Majd-
nem minden udvarhelyszéki falu-
ból, községből érkezett keresztalja 

a búcsúra, többek közt Fenyédről, 
Székelyszentlélekről, Korondról, 
avagy Homoródremetéről.

Énekszóval kezdődött az ün-
nep, a szentmisén közreműködött 
a Musica Sacra Kamarakórus, a 
Szent Miklós Schola és a Psallite 
Vegyeskar, valamint a Jubilate 
énekkar.

A szentmise előtt Mátyás Ká-
roly főesperes-plébános köszöne-
tét fejezte ki, hogy elfoglaltsága 
ellenére is elvállalta a szentmise 
celebrálását msgr. dr. Jakubinyi 
György, a gyulafehérvári főegy-
házmegye érseke.

– Nagy szeretettel köszöntjük 
körünkben. A főpásztor jelenléte 
mindig nagy ünnep egyházköz-
ségünkben, különösen akkor, ha 
az utolsó vacsorára való emlé-
kezéskor azt a legfontosabb em-
léket elevenítjük fel, amikor az 
Úr Jézus saját testét és vérét adta 
nekünk eledelül – köszönte meg 
tegnap az egyházkerület nevében 
Mátyás Károly.

Dr. Jakubinyi György beszé-
dében elmondta, hogy búcsúzás-
kor emléket, ajándékokat szoktak 

adni, legyen az kicsengetés, vagy 
bármiféle búcsú.

– Amikor az Úr Jézus az utolsó 
vacsorán nem adott emléktárgyat, 
hanem a szent vérét hagyta ránk, 
amikor kezébe vette a kenyeret és 
a bort, nem a hagyományos áldást 
mondta. Azt mondta: ez az én 
testem, ez az én vérem és rábízta 
az apostolokra, hogy ugyanezt 
cselekedjék az emlékezetére. Ha 
mi is hálát adunk azért, hogy az 
Úr mindig köztünk van, akkor 
jogunk van megvallani hitün-
ket, amikor az utcára vonulunk. 
Boldogan megvalljuk hitünket, 
hiszen Jézus ma is köztünk van, 
tiszteljük őt az oltári szentségben 
– mondta az érsek.

Szokáshoz híven a körmenet 
a szentmise részeként a főtéren 
haladt, megállva a négy égtáj felé 
berendezett sátoroltároknál.

– Minden évben eljövünk – 
mondta el lapunknak Kovács Ist-
ván máréfalvi lakos. – Búcsúnye-
rés szempontjából nagyon fontos 
ez az ünnep. Idén is eljöttünk, 
ezután is ellátogatunk. Így adjuk 
meg tiszteletünket.

ÚrnApi bÚcSÚ SzékelyudVArhely belVÁroSÁbAn

Udvarhelyszéki zarándoklat

Gyorssegély árvíz sújtotta településeknek
hN-információ

Az elmúlt napokban lezú-
duló nagy mennyiségű csa-
padék okozta árvízkárok 

elhárítása, illetve az újabbak meg-
előzése érdekében látogatott Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke Nagygalambfalvára 
és Siménfalvára június 7-én, csü-
törtökön. A tanácselnök az árvíz-
károk következtében használha-
tatlanná vált siménfalvi kutak fer-
tőtlenítésére közel fél tonna fer-
tőtlenítő szert vitt Siménfalvára. 
Számos háztartást árasztott 

ugyanis el a víz a településen, a le-
zúduló áradat udvarokat, lakáso-
kat, pincéket, kutakat, gazdasági 
épületeket öntött el.

Nagy károkat okozott az ár a 
Siménfalvához tartozó Székely-
s zentmihályon is, ahol a Köves-
pataka átjárhatatlanná vált. Bor-
boly Csaba a károk rendezésére 
sürgősséggel 15 ezer lejt utalt ki a 
településnek. A tanácselnök arra 
kérte Péter Zoltánt, Siménfalva 
polgármesterét, hogy még aznap 
fogjanak neki sürgősséggel az ár-
vízvédelmi munkálatoknak.

– Mindennél fontosabbnak 
tartom, hogy minden időszak-
ban a legfontosabb teendőnk a 
bajbajutottak segítése legyen. 
Az árvízkárok sürgős feladat 
elé állítottak, amit igyekeztünk 
ma elvégezni – nyilatkozta Bor-
boly Csaba Siménfalván.

A településen a fertőtlenítő 
szerek kiosztásán kívül a továb-
biakban árvízvédelmi munká-
latokat szeretnének végezni, 
ehhez azonban előbb a helyi te-
rülettulajdonosok beleegyezése 
szükséges.

több ezer ember ünnepelt. Boldogan megvallották hitüket Fotó: iFj. haáz sándor



Magyar 
állampolgárok 

részére!
Érettségizzen

a Kölcsey 
Ferenc 

Gimnáziumban 
magyar nyelven, 

levelező 
tagozaton!

A tananyag elsajátításához 
szükséges foglalkozásokat az 
Ön romániai lakóhelyén, vagy 
annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj 
nincs!

Érdeklődni lehet:
Mihály Ilona, 
Mihály Lajos 

oktatásszervezőknél
0744–310140, 
0747–530835, 
0764–998679
e-mail: info@

kolcseylevelezo.hu

BEIRATKOZÁS:
KÉTHETENTE, június 5- 

től kezdődően a következő-
képpen:

keddenként: Csíkszere da, 
Joannes Kájoni Közgazdasági 
Iskolaközpont, Taploca út 
22., 16–18 óra között;

szerdánként: Székely-
keresztúr, Orbán Balázs El-
méleti Líceum, Hargita utca 
14., 15–16.30 óra között;

Székelyudvarhely, Kós 
Károly Szakközépiskola, 
Nicolae Bălcescu utca 35/A, 
17–19 óra között;

csütörtökönként: Gyer-
gyószentmiklós, Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium, 
Gyilkostó sugárút 149., 16–
18 óra között.
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Kevés élelmiszer Kap öKo minősítést

Bővülés előtt 
a biotermékpiac

a jelenleg művelt 300 ezer hektárról a szaktárca vára-
kozása szerint rövid időn belül 750 ezer hektárra nő a 
romániai biominősítésű termőföldterületek nagysága. 
ezzel szemben a hazai piacra kerülő élelmiszerek csu-
pán alig 1 százaléka rendelkezik öko-tanúsítvánnyal.

Hírösszefoglaló

Az elmúlt évhez képest megduplázódott a biotermesztéssel 
foglalkozó gazdák száma Romániában – derül ki a Bio-
Románia – Ökogazdálkodók Országos Szövetségének 

jelentéséből. A kolozsvári Krónika napilap által idézett adatok 
szerint míg tavaly valamivel több mint 10 ezer termelő szerepelt 
a nyilvántartásban, idén már 20 350 gazda foglalkozik ellenőr-
zött biogazdálkodással.

A jelentésből az is kiderül, hogy idáig a Romániában eladás-
ra kerülő élelmiszerek alig egy százaléka kapta meg a biotermék 
minősítést. Tekintettel arra, hogy a világ bioterületének mintegy 
22 százaléka az EU-ban található, nagy fejlődésnek számít, hogy 
Románia 2011-ben 300 ezer hektár, műtrágya- és vegyszer fel-
használása nélkül megművelt területtel rendelkezik, illetve ennyi 
területen folyt biotermesztés – mutatott rá Marian Cioceanu, 
a Bio-Románia igazgatója, aki szerint az ilyenfajta termelésbe 
bevont területek mérete évről évre fokozatosan növekszik. A 
szakember véleménye szerint a folyamatot késlelteti, hogy átlag 
kétesztendős átállási idő miatt évekbe telik, amíg egy földterület 
és a rajta előállított termék megkapja a bio minősítést.

A nyilvántartott adatok szerint Romániában ellenőrzött 
biogazdálkodással megközelítőleg 10 ezer gazda foglalkozik. 
„A legnagyobb problémát még mindig az jelenti, hogy egyelő-
re nyersanyagot exportálunk, kész ökotermékekről még nem 
beszélhetünk” – magyarázta Cioceanu, aki szerint a román 
kormány még mindig nem fektet elég hangsúlyt a biogazdálko-
dás támogatására. Romániából főként a gabonafélék, az olajos 
magvak, az erdei gyümölcsök, a gombafélék, valamint a tejből, 
mézből és a napraforgóolajból előállított termékek kerülnek a 
külföldi piacokra. A Romániában előállított bioélelmiszereken 
a gazdálkodók idéntől új csomagolócímkét használnak, mely 
igazolja, hogy ellenőrzött biotermékről van szó.

Az elmúlt évben 200 millió euró értékben exportáltak bio-
termékeket a romániai gazdák, ez az érték kétszerese a korábbi 
évinek – jelentette be Daniela Rebega, a mezőgazdasági tárca 
ökomezőgazdaságért felelős tanácsadója. A biotermékek legna-
gyobb részét Németországba, Olaszországba, Görögországba, 
Svájcba, Hollandiába és Franciaországba szállították. A mező-
gazdasági minisztérium tervei szerint a biotermékek termeszté-
sére használt terület rövidesen 750 ezer hektárra nő.
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a szeszélyes időjárás miatt ro-
mániában a búza esetében 11, 
míg a kukorica esetében közel 10 
százalékos terméscsökkenéssel 
számolnak a szakemberek – derül 
ki egy áprilisban készült nemzet-
közi jelentésből. az utóbbi napok 
esőzései miatt viszont a vetéskul-
túrákban keletkezett kár immár 
victor ponta miniszterelnök sze-
rint is nagyobb lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Biztosra veszik a hazai gazdák 
és agrárszakemberek, hogy 
nem ismétlődnek meg idén 

a tavalyi rekordszámba menő me-
zőgazdasági terméseredmények. De 
a rendkívül szeszélyes időjárás miatt 
más európai országokban is gyen-
gébb hozamokra számítanak. Mint 
állítják, a vegetációs időszak kezde-
tén a szárazság, a csapadékhiány oko-
zott gondot, most pedig az esőzés 
bősége. Egyes európai országokban 
bizonyos kultúrák esetében tetőzte a 
bajokat a május eleji korai fagy is – 
így például Magyarországon –, ahol 
a zöldség- és gyümölcstermesztő 
gazdák szenvedtek jelentős károkat.

A vetéskultúrák közül a legna-
gyobb károk elsőként a repceter-
mesztőket érték: az olajos növény-
nyel bevetett területek nagy része 
például Románián kívül Nyugat-
Európa számos országában odalett. 
Azt követően a gabonafélék tekin-
tetében közöltek borúlátó előrejel-
zéseket a szakhatóságok. Egy nem-
zetközi érdekvédelmi szervezet áp-
rilis végén készült jelentése szerint 

Európa tíz legjelentősebb gabona-
termesztő országában a búzatermés 
összességében mintegy 800 ezer 
tonnával fog visszaesni, míg a ku-
korica terméseredménye tavalyhoz 
képest idén több mint 1,1 millió 
tonnával fog csökkenni. A búza- és 
a kukoricatermesztés terén is élen 
járó Franciaországban például a 
takarmánynövény esetében 3 szá-
zalékos terméskieséssel számolnak. 
De mindkét gabonaféleség eseté-
ben gyengébb terméseredményre 
lehet számítani Németországban, 
Ausztriában és Csehországban is, 
míg Olaszországban és Bulgáriában 
főként a kukorica esetében várnak 
terméscsökkenést. A jelentésben 
feltüntetett tíz európai ország közül 
a szakemberek Romániában szá-
mítanak a legnagyobb visszaesésre: 
a búza esetében 11, a kukorica ese-

tében pedig 9,6 százalékosra. Az 
elmúlt napok esőzései nyomán víz 
alá került termőterületek kapcsán 
egyébként immár Victor Ponta 
kormányfő is jelentős mezőgazda-
sági károkról számolt be.

Vannak azonban olyan orszá-
gok is, amelyek esetében jobb ter-
méseredményekre lehet számíta-
ni, mint a tavaly. Így például Spa-
nyolországban a becslések szerint 
19 százalékkal nagyobb lesz a bú-
zatermés és 2 százalékkal a török-
búzáé. Dániában a tavalyinál 17 
százalékkal nagyobb búzatermés-
re számítanak. Magyarországon 
a belvizek miatt a búza esetében 
28 százalékos visszaesésre lehet 
számítani, ám a kukorica eseté-
ben a terméshozam várhatóan 3,5 
százalékkal lesz nagyobb, mint 
2011-ben.

Agrárgazdaság
európa-szerte Kisebb termésre számítanaK a gazdáK

Borúlátó termésbecslések

> Sapientia-kutatás: mikrobiális oltó-
anyaggal váltanák ki a műtrágyákat. Neves 
agrárszakemberek előtt, szakmai kerekasztal-
beszélgetés keretében mutatták be a napok-
ban a Sapientia egyetem kutatói azt a saját 
fejlesztésű mikrobiális talajoltóanyagot, 
amely kétéves munka eredményeként az 
Eu rópai Unió támogatásával, a gazdasági 
versenyképesség növelése és a tudásalapú 
gazdaság fejlesztése program keretében jött 
létre. A POS-CEE 469/11817 szám alatt tá-
mogatott projekt eredményeit a tudomány-
egyetem Műszaki és Társadalomtudományi 
Ka rának oktatói és kutatói a Corax Bioner 
Ceu Rt. képviselőivel közösen ismertették. 

A tudományos kutatási pályázat keretében 
négy különböző hatású, saját izolálású mik-
roorganizmus-törzseken alapuló mikrobiális 
oltóanyag-javaslatot prezentáltak a kutatók, 
az eredményeket egyúttal szakmai vitára is 
bocsátották. A kerekasztal-megbeszélésen 
Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője mellett részt vett 
Máthé Emma, a Hargita Megyei Agrárka-
mara igazgatója, Gálfi Nándor, a Csíksze-
redai Burgonya Kutatóintézet igazgató, az 
MTA-KAB Agrártudományi Szakbizottság 
részéről dr. Tiboldi István elnök, dr. Bedő 
Imre nyugalmazott agrármérnök, kutató, a 
csíkszeredai burgonyatermesztési kutatóállo-

más létrehozója, illetve dr. Antal Attila nyu-
galmazott állatorvos és Tánczos Barna, a me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium 
korábbi államtitkára is. A résztvevők méltat-
ták az alkalmazott kutatások jelentőségét, és 
egyetértettek abban, hogy kiemelten fontos 
a helyi, jellegzetes viszonyoknak megfelelő 
talajoltóanyag előállítása, amelyet sikerrel 
lehet alkalmazni a régióban. A szóban for-
gó mikrobiális oltóanyagok kiválthatnák a 
mezőgazdaságban használt műtrágyákat és 
peszticideket, amelyek beszerzése a gazdák 
részéről nemcsak jelentős anyagi ráfordítást 
igényel, de környezetszennyező és egészség-
károsító hatásaik is egyaránt ismertek.hí
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Aszályos ősz után csapadékbőséges tavasz: alacsonyabb búza- és kukoricaterméssel számolnak a gazdák fotó: domján levente

Korondi bioméz a bukaresti IndAgrán. Jó hírét viszik az ökotermékeknek

hargitanépe

több mint 200 ezer hektárra kértek támogatást

Többen és nagyobb földparcellákra igényeltek idén területalapú 
támogatást a Hargita megyei gazdák – derül ki a megyei kifizetési 
ügynökségek lapunk rendelkezésére bocsátott adataiból. Hargita me-
gyében az első, május 15-én lejárt határidőig 29 937 gazda támogatási 
kérését jegyezték, összesen több mint 187 ezer hektáros területnagy-
ságra, ám a határidőt követően, a késve érkezők támogatásigénylésével 
együtt a kérések száma több mint 30 ezer gazdára rúgva területlefedés 
szempontjából átlépte a 200 ezer hektáros nagyságrendet. „Térségi 
leosztás terén a legtöbb SAPS-támogatási kérés Udvarhelyszék vidé-
kéről érkezett – közel 7 ezer gazdától összesen 30 500 hektárra –, míg 
Székelykeresztúr vidékéről több mint 3200 gazda 17 800 hektárra, 
Gyergyó térségéből 5100 gazda 22 ezer hektárra, Maroshévíz környé-
kéről 3600 gazda 13 ezer hektárra, míg a Csíki-medencéből mintegy 
10 500 gazda megközelítőleg 44 ezer hektárra kért támogatást” – rész-
letezte Haschi András, a Hargita megyei APIA igazgatója.
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A szeszélyes időjárás miatt Ro-
mániában a búza esetében 11, 
míg a kukorica esetében közel 
10 százalékos termés csökkené-
sével számolnak a szakemberek 
– derül ki egy áprilisban készült 
nemzetközi jelentésből. Az utób-
bi napok esőzései miatt viszont a 
vetéskultúrákban keletkezett kár 
immár Victor Ponta miniszterel-
nök szerint is nagyobb lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Biztosra veszik a hazai gazdák 
és agrárszakemberek, hogy 
nem ismétlődnek meg az 

idén a tavalyi rekordszámba menő 
mezőgazdasági terméseredmények. 
De a rendkívül szeszélyes időjárás 
miatt más európai országokban is 
gyengébb hozamokra számítanak. 
Mint állítják, a vegetációs időszak 
kezdetén a szárazság, a csapadékhi-
ány okozott gondot, most pedig az 
esőzés bősége. Egyes európai orszá-
gokban bizonyos kultúrák esetében 
tetőzte a bajokat a május eleji korai 
fagy is – így például Magyarorszá-
gon – ahol a zöldség- és gyümölcs 
termesztő gazdák szenvedett jelen-
tős károkat.

A vetéskultúrák közül a leg-
nagyobb károk elsőként a rep-
cetermesztőket érték: az olajos 
növénnyel bevetett területek nagy-
hányada például Románián kívül 
Nyugat-Európa számos országában 
odalett. Azt követően a gabonafélék 
tekintetében közöltek borúlátó elő-
rejelzéseket a szakhatóságok. Egy 
nemzetközi érdekvédelmi szervezet 

április végén készült jelentése sze-
rint Európa tíz legjelentősebb ga-
bonatermesztő országában a búza-
termés összességében mintegy 800 
ezer tonnával fog visszaesni, míg a 
kukorica terméseredménye tavaly-
hoz képest idén több mint 1,1 mil-
lió tonnával fog csökkenni. A búza 
és a kukorica termesztés terén is 
élenjáró Franciaországban például 
a takarmánynövény esetében 3 szá-
zalékos termés kieséssel számolnak. 
De mindkét gabonaféleség eseté-
ben gyengébb terméseredményre 
lehet számítani Németországban, 
Ausztriában és Csehországban is, 
míg Olaszországban és Bulgáriában 
főként a kukorica esetében várnak 
termelés csökkenést. A jelentésben 
feltüntetett tíz európai ország közül 
a szakemberek Romániában szá-
mítanak a legnagyobb visszaesésre: 

a búza esetében 11, a kukorica ese-
tében pedig 9,6 százalékosra. Az 
elmúlt napok esőzései nyomán víz 
alá került termőterületek kapcsán 
egyébként immár Victor Ponta 
kormányfő is jelentős mezőgazda-
sági károkról számolt be.

Vannak azonban olyan orszá-
gok is, amelyek esetében jobb ter-
méseredményekre lehet számítani, 
mint a tavaly. Így például Spanyol-
országban a becslések szerint 19 
százalékkal nagyobb lesz a búzater-
més és 2 százalékkal a törökbúzáé. 
Dániában a tavalyinál 17 százalék-
kal nagyobb búzatermésre számí-
tanak. Magyarországon a belvizek 
miatt a búza esetében 28 százalékos 
visszaesésre lehet számítani, ám a 
kukorica esetében a terméshozam 
várhatóan 3,5 százalékkal lesz na-
gyobb, mint 2011-ben.

Agrárgazdaság
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több mint 200 ezer hektárra kértek támogatást

Többen és nagyobb földparcellákra igényeltek idén területalapú támo-
gatást a Hargita megyei gazdák – derül ki a megyei kifizetési ügynök-
ségek lapunk rendelkezésére bocsátott adataiból. Hargita megyében 
az első, május 15-én lejárt határidőig 29.937 gazda támogatási kérését 
jegyezték, összesen több mint 187 ezer hektáros területnagyságra, ám a 
határidőt követően, a késve érkezők támogatás igénylésével együtt a ké-
rések száma több mint 30 ezer gazdára rúgva területlefedés szempont-
jából átlépte a 200 ezer hektáros nagyságrendet. „Térségi leosztás terén 
a legtöbb SAPS-támogatási kérést Udvarhelyszék vidékéről érkezett – 
közel 7 ezer gazdától összesen 30.500 hektárra –, míg Székelykeresztúr 
vidékéről több mint 3200 gazda 17.800 hektárra, Gyergyó térségéből 
5100 gazda 22 ezer hektárra, Maroshévíz környékéről 3600 gazda 13 
ezer hektárra, míg a Csíki medencéből mintegy 10.500 gazda megkö-
zelítőleg 44 ezer hektárra kért támogatás” – részletezte Haschi András, 
a Hargita megyei APIA igazgatója.



2012. június 8., péntek | 11. oldal hargitanépeHirdetések



Sport

12. oldal | 2012. június 8., péntekhargitanépe

> Kosárlabda. Szerda este újabb 
gyűlést tartott a Román Kosárlabda-
szövetség. Ezen eldöntötték, hogy a 
következő bajnoki idényre való beneve-
zési határidő július 2. Ugyancsak július 
2-án tartják meg az első osztály, illetve 
a Románia-kupa beosztásának sorso-
lását, továbbá ekkor fogják az U23-as 
bajnokság versenynaptárát, illetve lebo-
nyolítási rendszerét kidolgozni. A szer-
dai gyűlésen azonban már eldőlt, hogy 
a 2012/2013-as bajnoki idény október 
6-án kezdődik, míg a kupamérkőzések 
első fordulóit szeptember 26. és október 
2. között rendezik.

> Románia-kupa. A Hargita Megyei 
Labdarúgó-egyesület közzétette, hogy 
a Románia-kupa megyei szakaszának 
döntőjét június 15-én 17 órától rendezik 
Szentábrahámon. A fináléban a házigaz-
da Andycom és a Csíkszeredai VSK fog 
farkasszemet nézni.

> Megyei foci. Hétvégén rendezik 
a megyei labdarúgó-bajnokság utolsó 
fordulóit. A hétvégi műsor: 1-3. helye-
zettek: Csíkszeredai VSK – Szentegyhá-
zi Vasas (holnap, 18); 4-7. helyezettek: 
Székelykeresztúri Egyesülés – Maroshévízi-
Salamási Tudomány (holnap, 18).

> U14-es bajnokság. A Csíkszere-
dai VSK U14-es csapata tegnap reggel 
a második mérkőzését is elveszítette a 
rendező Ceahlăul Piatra Neamţ ellen az 
országos regionális döntőben. A csíkiak 
ezúttal is közel jártak a jó eredményhez, 
ám az utolsó percben a hazaiak két bün-
tetőhöz jutottak, amit értékesítettek is. 
A csoportból a Ceahlăul jutott tovább. 
Eredmények: Csíkszeredai VSK – Bákói 
Aerostar 2–3 /a VSK gólszerzői: Kurkó 
Márk, János Norbert/; Bákói Aerostar 
– Ceahlăul Piatra Neamţ 1–8; Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Csíkszeredai VSK 4–2 /a 
VSK gólszerzője: János Norbert/.

> Európa-bajnokság. Ma este 19 órától 
elkezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság 
Lengyelországban és Ukrajnában. Íme a 
hétvégi műsor: ma, A csoport: Lengyel-
ország – Görögország (19, TVR1, M1), 
Oroszország – Csehország (21.45, Dolce 
Sport, M1); holnap, B csoport: Hollandia 
– Dánia (19, TVR1, M1), Németország 
– Portugália (21.45, Dolce Sport, M1); va-
sárnap, C csoport: Spanyolország – Olaszor-
szág (19, TVR1, M1), Írország – Horvát-
ország (21.45, Dolce Sport, Sport1 HU).

Romániában a mérkőzéseket felváltva a 
TVR1 és a Dolce Sport, míg Magyarorszá-
gon az M1 közvetíti.hí
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irányítót igazoltak

Új játékos az SZKC-nál
Irányító-átlövő posztra igazolt egy 
újabb játékost a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata. Radu 
Lazăr Kolozsvárról érkezik az 
SZKC-hoz.

A Székelyudvarhelyi KC 
vezetősége megszerezte 
a nyári szünet második 

átigazolásának aláírását. Lau ren-
ţiu Dinescu után még egy ro-
mán válogatott kerettag érkezik 
a bronzérmeshez: Radu Lazăr 
(képünkön) a Kolozsvári U-nál 
szerepelt legutóbb. Az idén a hu-
szonötödik életévét töltő irányí-
tó-átlövő szerepkörben bevethető 
kézilabdázó az elmúlt idényeket 
a Kolozsvári U-nál töltötte. A 
Kincses Város gárdájának 90 gólt 
szerzett a 201 cm magas és 105 
kg-os Radu Lazăr. A kézilabdázó 
a Székelyudvarhelyi KC máso-
dik igazolása a soron következő 

idény előtt, akárcsak Dinescu, az 
új szerzemény is rendre meghívást 
kap a román válogatott bővített 
keretébe. Jelenleg is a B válogatot-
tal készül.

Ma eLdőLhet a nyeRteS KILéte

Továbbra is vezet Kvasina
nem volt túl könnyű a román 
körverseny tegnapi, 7. sza-
kasza, ám a királyetapra ma 
délután kerül sor. a mezőny 
Râm nicu Vâlceáról indul, és a 
transalpina legmagasabb pont-
jáig, az Urdele-hágóig tekernek 
a kerékpárosok. Kvasina ma is 
viselheti a sárga trikót.

Őrült tempót – az első 
órában 46 km/óra át-
lagsebességet – diktált 

a román kerékpáros körverseny 
mezőnye a tegnapi, Szentágota 
és Râmnicu Vâlcea közötti 156 
km-es szakaszon, az első ötven 
kilométeren több szökési kísérle-
tet is meghiúsítottak a kerekesek. 
Végül négy bicajost hagytak el-
szakadni, ám előnyük hiába volt 
három perc, a cél előtt ez csupán 
három másodpercre fogyott, a 
harmadik hely sorsát pedig a cél-
fotó alapján döntötték el. A görög 

SP Tableware kerekese, Ioannis 
Tamouridis nyerte a 7. szakaszt, 
56 versenyző pedig három má-
sodperc hátránnyal ért célba, kö-
zöttük a Tusnad Cycling Team 
csapatának tagjai is.

Matja Kvasina, a TCT kereke-
se továbbra is vezet összetettben, 
előnye két másodperc Andrei 
Nechitával szemben. Ma a kör-
verseny királyetapjára kerül sor, 
a sportolók Râmnicu Vâlceáról 
indulnak, és a Transalpina legma-
gasabb pontjáig, a tengerszinttől 
2145 méterre lévő Urdele-hágóig 
tekernek a kerékpárosok. A sza-
kasz során 126 kilométert tesznek 
meg, a mai etap szintkülönbsége a 
rajt és a cél között 1892 méter, az 
utolsó 27 kilométeren pedig 1570 
méteres szintkülönbséget kell le-
küzdjenek a sportolók.

A 49. román kerékpáros körver-
seny holnap a Szalonta – Margita 
(113 km) szakasszal zárul.

Petres és Virág 
Brassóban

Két játékosától megválik 
a bajnoki címvédő HSC 
Csík szereda jégkorongcsa-

pata, Virág Csanád és Petres Tivadar 
a Brassói Corona által felajánlott 
szerződést választotta. A barcasági 
csapat szurkolói honlapja szerint 
Virág 1500, Petres pedig 1600 eurót 
keres majd havonta új csapatánál.

Horváth László, a Csíkszere-
dai Sportklub vezérigazgatója la-
punknak megerősítette: valóban 
távozik a két hokis a HSC-től, ám 
Petressel kapcsolatosan kifejtet-
te, a hokisnak 2013-ig szerződése 
van a csíkszeredai csapattal. Hor-
váth szerint a két klub még tárgyal 
Petres átigazolásának ügyében.

A csíkszeredai klubvezető 
ugyanakkor arról is tájékoztatott, 
hogy Adorján József és a HSC 
között tárgyalások folynak a hokis 
leigazolásáról, ugyanakkor még 
nem született megállapodás edző-
ügyben. Horváth közölte, egy finn 
szakemberrel tárgyalnak.



lakás

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

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2-es, kertes családi ház (4 szoba, 25 
ár belterületen + 2 szobás nyári lak 
nagy garázzsal és gazdasági épület-
tel). Gyümölcsöskert és kút van az ud-
varon. Irányár: 35 000 euró. Telefon: 
0742–973300. (22031)

ELADÓ felújított, bútorozott csa-
ládi ház Tusnádfürdőn, a Csukás-tó 
közelében. Telefon: 0745–678050. 
(22019)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sugárúton, a park mellett II. eme-
leti, 2 szobás, felújított tömbházlakás 
(saját hőközpont, termopán ablakok). 
Telefon: 0745–619312. (22018)

ELADÓ családi ház Csíkdánfalván 
10 ár területtel (4 szoba, konyha, 
kamra, nagy fürdőszoba, két pince, 
hétvégi ház, garázs és melléképületek) 
igényesen felújítva, azonnal beköltöz-
hető. Irányár: 55 000 euró. Telefon: 
0741–101060. (22022)

ELADÓ 4 szobás lakás Csíksze-
redában, a törvényszékkel szembeni 
tömbházban. Telefon: 0748–114635. 
(21891)

ELADÓ földszinti, 2 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 
(21820)

telek

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

ELADÓ 5000 m2 beltelek 6 km-re 
Csíkszeredától, az udvarhelyi kijárat-
nál. Telefon: 0755–410164. (22039)

ELADÓ közművesített telek Csík-
szeredában, az Apor Péter utcában. 
Telefon: 0747–230283. (22035)

ELADÓK földterületek, telkek Csík-
szereda, Csíkszentlélek határában. Te-
lefon: 0746–045540. (21991)

ELADÓ 500 m2 telek Zsögödfürdőn. 
Telefon: 0721–681682, 0728–362597. 
(22024)

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán 
(víz, gáz, villany, kanalizálás, közvilá-
gítás a helyszínen). CSERE is érdekel. 
Telefon: 0722–967539.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra B, metalizált fekete, 1920 cm3, 
TDC, kitűnő, naprakész műszaki álla-
potban. Extrák: alufelni, fűtött bőrülé-
sek, elektromos ablakok, tükör, GPS, 
tempomat, állítható kormány, rádió 
CD. Megtekinthető Csíksomlyón a 
149-es házszám alatt. Telefon: 0743–
010489, 0266–314182. (22015)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra Caravan, dízel, 6 sebességes 
(légkondi, elektromos tükrök, ablakok 
stb.), frissen beírva, hargitai rend-
számmal. Ára: 5650 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0744–786147.

ELADÓ 2003-as Toyota Hilux 2.5 
D4D, 4 x 4-es. Telefon: 0722–234840. 
(22029)

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra H 1.7 CDTi, dízel, Euro 4-es, 
fullextrás, frissen behozva, szép álla-
potban, 136 000 km-ben, friss vezér-
léscserével és olajjal. CSERE is érde-
kel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa, benzines, Euro 4-es. Extrák: 
négy légzsák, elektromos ablakok, 
ABS, központi zár, szervo, forgalomba 
beírva, szervizkönyvvel. CSERE is ér-
dekel. Telefon: 0741–534730.

vegyes

Mészkőbánya  ELADÓ vagy KIADÓ 
Homoródalmáson. Telefon: 0744–
798270, 0744–505710.

ELADÓ Erdély története I–III. 
mindössze 145 lejért, házhoz szállítás 
a megyében. Telefon: 0752–301914.

ELADÓK ideálisan tömbház la kás-
ban tartható, rövid szőrű chihuahua 
fajta kiskutyák. Telefon: 0761–121354. 
(22048)

ELADÓK: 55 LE-s traktorok sár-
ga számtáblával, szénasodró-forgató, 
egytengelyes utánfutó és egyso-
ros krumplipergető. Telefon: 0741–
597018, 0266–332553. (22044)

ELADÓ: Deutz traktor, Honda kapá-
lógép, motoros háti permetező, váltó-
eke, kultivátor, Csíkban nevelt tuják és 
ezüstfenyők. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (22037)

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyár-
tó gép csomagolóval, információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 1900 
euró. Telefon: 0725–370752. 

ELADÓK fehér díszpostagalamb-fi-
ókák. Telefon: 0755–042543.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓ Grimme HL750 és Grimme 
MK700 pityókaszedők, New Holland 
aratógép, 3, 4,60-as vágóasztallal, 
szecskával, vetőgépek, pityókaválo-
gató, 4, 3 forgóekék, rendforgatók, 
forgóborona, 900 literes permetező. 
Telefon: 0745–923779, 0754–880165. 
(22010)

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

ELADÓ U 650-es traktor – 13 000 
lej; Steyr 45 LE traktor – 12 700 lej; 
International 40 LE traktor – 13 000 
lej; Fiat 55 LE traktor – 16 200 lej; 
Fiat 35 LE traktor – 7500 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

szolgáltatás

Személyszállítást, munkások szál-
lítását VÁLLALOM Németországba 
heti rendszerességgel. Telefon: 0744–
858528. (22016)

VÁLLALUNK teljes körű lakás-
felújítást és kőművesmunkálatokat: 
külső-belső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz-
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag-
parkettázás, csempézés, üvegmoza-
ikozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. Te-
lefon: 0721–767651, 0749–037559. 
www.albertconstruct.ro

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

VÁLLALUNK kedvezményes áron 
szobafestést, mázolást (lépcsőházakat 
is), glettelést, gipszkartonozást, csem-
perakást, hőszigetelést, szalagparketta 
lerakását, valamint teljes körű lakásfel-
újítást igény szerint vagy saját ötlete-
inkkel. Anyagbeszerzésben besegítünk. 
Telefon: 0756–493656. (22000)

A Kisiratosi Máltai Mozgássérült 
központ 18 éven felüli mozgássérültek 
és idős mozgáskorlátozottak gondozá-
sát VÁLLALJA. Telefon: 0257–535174, 
0720–059390.

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk sze-
retett szomszédunk,

BALLA ZOLTÁN

halálhíréről. Ezúton fejezzük ki őszin-
te részvétünket a gyászoló család-
nak. A Müller László u. 13/A lépcső-
ház lakói. (220743)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik drága szerettünk,

DAKÓ JOLÁN
szül. Kovács

temetésén részt vettek és fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló csa-
lád. (22047)

megemlékezés

Mély fájdalommal emlékezünk

FERENCZ MÁRTÁRA,

aki 2011. június 7-én tragikus körül-
mények között távozott el közülünk. 
A megemlékező szentmisére 2012. 
június 10-én 19 órától kerül sor a 
csíkszentmártoni római katolikus 
templomban. Szerettei.

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a 
miénk volt és az is marad, mert aki 
él szerettei szívében, az nem hal 
meg, csak távol van.

Fájó szívvel emlékezünk 2005. 
június 9-re,

AMBRUS SZABOLCS
(Szubek)

halálának 7. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. június 
11-én 19.30-kor lesz a csíkszépvízi 
nagytemplomban. Szerettei.

Hirdetések

Fájó szívvel em-
lékezünk 1989. június 
8-ra,

KERESZTES PÉTER

halálának 23. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszentgyörgy, Csíksze-
reda. (22027)
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S.C. PRIMULA S.R.L., 
cu sediul în sat Sânmartin nr. 370, com. Sânmartin, jud. Harghita, derulează 
începând cu data de 07.06.2012, procedurile de achiziţii privind proiectul 
ACHIZIŢIE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 
PEN TRU SECŢIE PANIFICAŢIE ŞI PATISERIE PRIN SCHEMA 
DE AJUTOR DE STAT NR.N578/2009, AFERENTĂ MĂSURII 
123, derulat prin Schema de Ajutor de Stat Nr. N 578/2009, aferenta 
Măsurii 123, în baza contractului nr. C123A011172100001/16.01.2012, 
încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit România. 
Valoarea totală a proiectului este de 527 780 EURO, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este de 263 890 EURO.

Deta lii suplimentare se pot obţine de la Reprezentant legal proiect: 
Bocskor István, tel.: 0722–848369.

A TUSNAD Rt.
Tusnádfürdő, Szent Anna sétány 18. szám, 

Hargita megye
SZOBALÁNYOKAT ALKALMAZ.

Feltétel: érettségi diploma.
Önéletrajzot és motivációs levelet a 0266–335108-as faxszámra vár-

juk, a secretariat@tusnad.ro e-mail címre vagy a cég titkárságára lehet le-
adni 2012. június 12-ig.

A csíkszentmártoni 
AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG 

nyílt árverést szervez 
2012. június 11-én 14 órakor 

a székhelyén 
1000 m3 fa kitermelésére.

Árajánlatot tenni, valamint  
érdeklődni lehet  

a közbirtokosság székhelyén, 
illetve a 0266–332029 és a 0744–

597114-es telefonszámokon.

A NEXT-GEN
ügyfélszolgálati állás 

betöltésére 
megfelelő személyt 

alkalmaz.

Önéletrajzokat a Temesvári 
sugárút 8. szám alatt (I. eme-

let) várjuk június 25-ig.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba – 
0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

 

Hallásgondjai vannak? 
A „Nyitott kapuk napjai” alkalmából 

a Romsound Kft.  
szeretettel meghívja  

egy ingyenes hallásvizsgálatra 
a csíkszeredai új telephelyére. 

További felajánlott ingyenes szolgáltatások:

 kipróbálhatja a legújabb digitális hallókészülékeket;
 egyéni  tanácsadás.

Cím: Csíkszereda, Hősök utca 3. szám, 1-es lakrész, a jégpálya oldalsó 
bejáratával szemben.

Előjegyzés: 0266–244433, 0755–100493 vagy 11 óra után a 0751–
178017-es telefonszámon.



A1 – B2

C1 – D2

B1 – A2

D1 – C2

Negyeddöntő június 21. 21.45 Varsó

Elődöntő június 27. 21.45 Donyeck

Negyeddöntő június 23. 21.45 Donyeck

Döntő július 1. 21.45 Kijev

Negyeddöntő június 22. 21.45 Gdansk

Elődöntő június 28. 21.45 Varsó

Negyeddöntő június 24. 21.45 Kijev

VARSÓ – Nemzeti Stadion
Épült: 2009–2011
Befogadóképesség: 58 145
Mérkőzések száma: 5

WROCLAW – Városi Stadion
Épült: 2009–2011
Befogadóképesség: 42 771
Mérkőzések száma: 3

GDANSK – PGE Aréna
Épült: 2008–2011
Befogadóképesség: 43 615
Mérkőzések száma: 4

HARKIV – Metaliszt Stadion
Épült: 1926 (újítva: 2009)
Befogadóképesség: 38 633
Mérkőzések száma: 3

LVIV – Lviv Aréna
Épült: 2008–2011
Befogadóképesség: 34 915
Mérkőzések száma: 3

DONYECK – Donbass Aréna
Épült: 2006–2009
Befogadóképesség: 52 518
Mérkőzések száma: 5

KIJEV – Olimpiai Stadion
Épült: 1923 (újraépült: 2008–2011)
Befogadóképesség: 70 500
Mérkőzések száma: 5

POZNAN – Városi Stadion
Épült: 1960-1980 (újítva: 2003–2010)
Befogadóképesség: 45 830
Mérkőzések száma: 3

A
B
C
D

LENGYELORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 1
Legjobb helyezés: csoportkör (2008)
Becenév: A fehér sasok

GÖRÖGORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 3
Leg jobb helyezés: 1. hely (2004)
Becenév: A kalóz hajó

OROSZORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 9
Leg jobb helyezés: 1. hely (1960)
Becenév: Szbornaja

CSEHORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1976)
Becenév: –

HOLLANDIA
Korábbi részvételek száma: 8
Leg jobb helyezés: 1. hely (1988)
Becenév: Oranje

DÁNIA
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1992)
Becenév: –

NÉMETORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 10
Legjobb helyezés: 1. hely (’72, ’80, ’96)
Becenév: Die Nationalelf

PORTUGÁLIA
Korábbi részvételek száma: 5
Leg jobb helyezés: döntős (2004)
Becenév: –

SPANYOLORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 8
Legjobb helyezés: 1. hely (’64, 2008)
Becenév: La Roja (A Vörösök)

OLASZORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1968)
Becenév: Azzuri

ÍRORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 1
Leg jobb helyezés: csoportkör (1988)
Becenév: A � úk zöldben

HORVÁTORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 3
Legjobb helyezés: negyeddöntő (2008)
Becenév: Vatreni

UKRAJNA
Korábbi részvételek száma: újonc
Leg jobb helyezés: -
Becenév: Zsovto-Blakitnyi

SVÉDORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 4
Leg jobb helyezés: elődöntő (1992)
Becenév: Blågult (Sárgakék)

FRANCIAORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (’84, 2000)
Becenév: Les Bleus (A kékek)

ANGLIA
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: bronz (1968)
Becenév: Háromoroszlánosok
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AA
június 8. 19.00 Varsó Lengyelország – Görögország –
június 8. 21.45 Wroclaw Oroszország – Csehország –

június 12. 19.00 Wroclaw Görögország – Csehország –
június 12. 21.45 Varsó Lengyelország – Görögország –
június 16. 21.45 Wroclaw Csehország – Lengyelország –
június 16. 21.45 Varsó Görögország – Oroszország –

1.
2.
3.
4.

BB
CC

június 9. 19.00 Harkiv Hollandia – Dánia –
június 9. 21.45 Lviv Németország – Portugália –

június 13. 19.00 Lviv Dánia – Portugália –
június 13. 21.45 Harkiv Hollandia – Németország –
június 17. 21.45 Harkiv Portugália – Hollandia –
június 17. 21.45 Lviv Dánia – Németország –

1.
2.
3.
4.

↓

↓

↓

↓

↓
↓június 10. 19.00 Gdansk Spanyolország – Olaszország –

június 10. 21.45 Poznan Írország – Horvátország –
június 14. 19.00 Poznan Olaszország – Horvátország –
június 14. 21.45 Gdansk Spanyolország – Írország –
június 18. 21.45 Gdansk Horvátország – Spanyolország –
június 18. 21.45 Poznan Olaszország – Írország –

1.
2.
3.
4.

DD
június 11. 19.00 Donyeck Franciaország – Anglia –
június 11. 21.45 Kijev Ukrajna – Svédország –
június 15. 19.00 Kijev Svédország – Anglia –
június 15. 21.45 Donyeck Ukrajna – Franciaország –
június 19. 21.45 Donyeck Anglia – Ukrajna –
június 19. 21.45 Kijev Svédország – Franciaország –

1.
2.
3.
4.



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Péntek 
Az év 160. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 206. Napnyugta ma 20.57-
kor, napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
ma Medárd és Medárda, holnap Félix 

és Előd, vasárnap pedig Margit és Gréta 
nevű olvasóinkat, valamint mindazokat, 
akik ezeken a napokon ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Medárd és Medárda 

jelentése: hatalmas és erős. A latin eredetű 
Félix jelentése: boldog, a magyar eredetű 
Előd elsőszülöttet, őst jelent. A görög ere-
detű Margaréta régi magyaros formája a 
Margit, annak önállósult becézője a Gréta, 
jelentésük: gyöngy.

Június 8-án történt 
1867. Az osztrák–magyar kiegyezést 

követően I. Ferenc József osztrák császárt 
és feleségét, Erzsébetet Magyarország és 
társországai királyává és királynéjává ko-
ronázták. 

Június 8-án született 
1810. Robert Schumann német zene-

szerző, a XIX. század egyik legnagyobb 
német romantikus zeneköltője 

1822. Czetz János az 1848–49-es sza-
badságharc honvédtábornoka 

Június 8-án halt meg 
545. Szent Medárd frank származású 

katolikus püspök 
1962. Gottlieb Duttweiler svájci 

üzletember, a Migros kereskedelmi cég 
alapítója 

1967. Alexandra Gavrilescu román köl-
tő, író, műfordító 

1992. Alfred Uhl osztrák zeneszerző 

Helytörténeti 
évforduló

Százhatvan éve, 1852. június 8-án 
született Kézdialmáson Jakab Antal, a 
csíksomlyói főgimnázium tanára.

Jedam-koncert

A Jedam együttes koncertezik  szom-
baton este 10 órától a csíkszeredai Mayden 
Clubban. A hattagú csíkszeredai, sepsi-
szentgyörgyi és marosvásárhelyi együt-
tes számos műfajból és zenei stílusból 
merítkezik. A zenekar stílusának megha-
tározása igencsak nehéz, mert mind ide-
tartozik a funky, népi, progresszív, rock, 
pop, dzsessz, latin, elektro. Talán erre jó 
a „világzene” kifejezés. Az együttes tag jai: 
Fodor Réka – ének, Gáspár Álmos – gitár, 
Gábor Szabolcs – szaxofon, Bene Zoltán 
– billentyű, Gyergyai Szabolcs – basszus-
gitár, Asztalos Zsolt – dobok.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
Jánossy Alíz, Miklós Réka Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

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

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

Udvarhelyen a megyei tárlat
A székelyudvarhelyi közönség is láthat-

ja a Hargita Megyei Képzőművészek Tárla-
ta anyagát. A kiállítás pénteken este 6 óra-
kor nyílik a Székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban (Tamási Áron u. 15. szám). A ki-
állítás megtekinthető június 28-ig, hétköz-
napokon 9–20 óra, szombaton és vasárnap 
10–13 óra között.

Búzakalász
Móricz Zsigmond Búzakalász című 

színművét pénteken 19 órától a Hamlet- 
bérleteseknek játssza a Csíki Játékszín 
társulata. A bérletes előadásokra jegyet is 
válthatnak az érdeklődők a színház jegy-
pénztárában, munkanapokon 10–13 és 
17–19 óra között, valamint előadások 
előtt egy órával.

Környezetismereti verseny
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület 

(CSEKE) szombaton tájékozódási és 
környezetismereti versenyt szervez a kör-
nyezetvédelmi világnap alkalmából csík-
szeredai és környékbeli általános iskolá-
soknak a zsögödi Csihányos–Haromalja 
természetvédelmi területen. Gyülekezés 
reggel 9 órakor a zsögödfürdői strandon. 
A programra jelentkezni az alábbi elér-
hetőségeken lehet: Nagy Attila – e-mail: 
nagyatty@gmail.com, telefon: 0740–
204441; Tőke Árpád – e-mail: arpad.
toke@gmail.com, telefon: 0753–697519. 
Bővebb információk a http://www.cseke.
ro honlapon.

Gyilkos-tó körüli túra
A csíkszeredai Gentiana Természet-

járó Egyesület vasárnap a Gyilkos-tóhoz 
szervez túrát. A túra résztvevői vasárnap 
reggel 8 órakor találkoznak a Mikó-vár 
előtt, ahonnan személygépkocsikkal in-
dulnak Gyilkostóra. Az érdeklődők rész-
vételi szándékukat szombat délig jelez-
zék a 0744–483806-os telefonszámon. 
Bővebb információkkal ugyanezen a szá-
mon szolgálnak.

Ifj úsági napok
Június 15–17. között immár nyolcadik 

alkalommal szervezik meg a csík szent-
miklósi i� ak a csíkszentmiklósi i� úsági 
napokat. A rendezvénysorozat pénteken 
� oorballbajnoksággal kezdődik. Erre jú-
nius 13-ig jelentkezhetnek a csapatok a 
0754–245579-es telefonszámon. Szom-
baton a focipályán folytatódik a program: 
lesz főzőverseny, szabadtéri játék, ügyességi 
vetélkedő, minifoci-bajnokság. A bajnok-
ságra a 0758–764178-as telefonszámon jú-
nius 13-ig jelentkezhetnek a csapatok. Este 
a művelődési házban kulturális műsor és 
bál zárja a napot. Vasárnap az i� úsági szent-
mise után öreg–� atal futballmérkőzésre és 
a havasi kaszálók természeti értékeit bemu-
tató � lm vetítésére kerül sor. Az i� úsági na-
pok vasárnap este táncházzal érnek véget.
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www.parapista.com

– Tisztelt tanáraim, tényleg annyira buta voltam, hogy állandóan buktatniuk kellett?!
– Ugyan, dehogyis... miniszter úr!

para

Asepsiszentgyörgyi Room of the Floyd 
A� ection zenekar lép fel szombat este 
22 órától a csíkszeredai Backstage kávé-

zóban Pink Floyd emlékkoncertjével. A Room 
of the Floyd A� ection zenekar harmadik éve 
próbálja megragadni, megélni és tolmácsolni a 
Pink Floyd-életérzést. A sepsiszentgyörgyi ze-
nekar koncertjére ellátogató nagyérdemű átfogó 
élménnyel gazdagodhat, csemegézve a legendás 
muzsika különböző korszakaiból. A zenekar 
tagjai: Dezső László Kerestély – ének, basszus-
gitár, Palkó Gyöngyösi István Tibor – dobok, 
Weinstein Csaba – ének, gitár.

Pink Floyd-emlékkoncert



Terasz
szabadidő
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Sorsoltunk!

A május 21–25. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten Hátszegi Ákos csíkszeredai ol-
vasónknak kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Mert én vagyok a ka
pus; Ludwig Börne – Párizsi levelek; Natalie  
Portman – Fekete hattyú; Bódi László – 
Republic; A nehezebb út vezet az igazság felé.

Harci helikopterek 
Budapest felett

A Magyar Honvédség egyik katonai 
helikopterének közreműködésével 
zajlott szerda délelőtt a Die Hard 

című szuperprodukció ötödik részének 
forgatása a magyar fővárosban. A délelőtti 
órákban főként a budaörsi repülőtér, a Ke
lenföldi Hőerőmű, a Rákóczi híd–Petőfi 
híd–Lánchíd közötti szakaszon, a Duna 
medervonalában odavissza repült el az 
MI24es harci helikopter. 

A Die Hardsorozat ötödik darabját 
áprilisban kezdték forgatni Magyarorszá
gon, ahol 86 napon át, több helyszínen zaj
lanak a produkció munkálatai. Az új rész 
főként Oroszországban játszódik, ahová 
a Bruce Willis alakította John McClane 

azért utazik, hogy kiszabadítsa fiát, akit Jai 
Courtney játszik. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Sok napsütéssel változó égbolt várható, he
lyenként gomolyfelhőzet alakulhat ki, és ott zá
por, zivatar is lehet. A szél időnként megélénkül, 
többfelé megerősödik. 

Ritkán utazom autóbusszal, ennek pe-
dig legfőbb oka az, hogy vidékünkön nehéz 
eligazodni a különféle szállítási társasá-
gok menetrendjében. Pontosabban, nem 
lehet tudni, hogy az internetről lehalá-
szott információt mikor frissítették, s már 
meg jártam, hogy buszozásban jártasabb 
szomszédasszonyom hívta fel a figyelmem: 
nem is közlekedik az a járat, amelyikre 
épp fél órát vártam hasztalan. Így marad 
a régi, jól bevált módszer, az autóstoppo-
lás, amit lekésni nem lehet, csak türelem 
kell hozzá. Minap épp Alfaluból haza-
felé stoppoltam, amikor érkezett egy üres 
busz, amelynek sofőrje készségesen meg-
állt és felvett, annak ellenére, hogy nem a 

megállóban álltam. Örültem neki, s bár 
tudom, tiltja a szabályzat, szóba elegyed-
tem a sofőrrel. Panaszkodott az utasokra, 
akik ahelyett, hogy busszal közlekednének, 
stoppolnak, emiatt a buszok üresen róják 
a köröket a medencében. Mondtam neki, 
talán nem ártana, ha a megállókban ott 
lenne a menetrend, de akár újságokban is 
lehetne időnként tájékoztatni az utasokat. 
Ő viszont nem tért ki abból, hogy az uta-
sok a hibásak, mert stoppolnak. Így értünk 
fel Gyergyószentmiklósra, s elhaladva egy 
buszmegálló mellett, mondta: „Látja, itt is 
megálló van, de utas nincs!” „Viszont itt le-
szálltam volna” – kockáztattam meg, s meg 
is tehettem kb. 50 méterre a megállótól.

Csevegés buszsofőrrel
                 villanás n Jánossy Alíz

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java
solt kép alá írást a benedek.eniko@
hargitanepe.ro email címre vagy szer  
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám)
várjuk.

*

Bíró Szilárd, a csíkszeredai Művészeti
Nép iskola I. éves diákjának év égi vizs
gaképe portré témában.
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