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A hely szelleme 
vonzotta a szervezőket

A méztermelésbe is 
beleszól az aszály 102 5Aszfaltrétegcsere 

több helyen is

HIRDETÉS

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5252
1 amerikai dollár USD 3,7031
100 magyar forint HUF 1,5653

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 0446179

A hely szelleme A méztermelésbe is 101022 55Aszfaltrétegcsere 

 hargitanépe népenépeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Állati oktatás
Nem reméltem, hogy aznap 

tanulok. Megtudtam például, 
hogy a kutya három fő rész-
ből áll: fej, törzs és végtagok. 
„Ha ezen részek bármelyikét 
a kutyából elvesszük, 
akkor a kutya elromlik, 
és többé se nem szalad, 
se nem ugat, egyáltalán nem 
működik tovább.”
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  Máthé László Ferenc
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SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL

Kifi zetésre várva
Várhatóan már ebben a hó-

napban folyósítják a bank-
számlákra az oktatási-nevelési 
támogatást azokra a pályázatokra, 
amelyek esetében nem volt szük-
ség az iratok kiegészítésére 
– tudtuk meg Burus Siklódi 
Botondtól, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 
(RMPSZ) elnökétől. 

HÉTFŐTŐL LAKAT A TAPLOCAI SZEMÉTTÁROZÓN

Brassóba viszik a csíki hulladékot
Amit már jó pár éve emlegetnek, kézzelfogható valóság lett: a 2005/349-es kormányhatározat 

értelmében hétfőtől, július 16-tól nem lehet szemetet hordani a taplocai telepre. Az Eco Csík Kft. 
a csíkszeredaiak és alcsíkiak szemetét egyelőre Brassóba viszi. Ám más cégek is hordtak hulladé-

kot Taplocára a megye más vidékeiről, így hétfőtől az ő autóik sem üríthetnek ott. > 3. oldal
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A HÉTVÉGÉN 

Székely Vágta
Ameghosszabbított határ-

idő utáni 34 település további 
négy benevezővel egészült ki, így 
38 lovas áll majd rajthoz vasárnap, a 
Székely Vágtán, melyet Maksán, az 
Óriáspince-tetőn tartanak. A szer-
vezők idén is szakmai segítséget kap-
nak a Nemzeti Vágta szervezőitől és 
tulajdonosaitól, és ugyanaz 
a tévéstáb érkezik a Duna 
Televízió részéről is, így az 
összeszokott csapat zökkenőmente-
sen tudja majd elvégezni a munkát.

TÖBB KÉZ TÖBBET HÚZ

Önkéntesek 
Máréfalván

A Gyulafehérvári Caritas Ön-
kéntes Programja Máréfalván 

rendezi meg idén önkéntes tá-
borát, mely ezúttal is a Több kéz 
többet húz mottót kapta. A szer-
vezők szerint a tábor célja, hogy 
maradandó értéket teremtsen a 
befogadó közösség számára, a � -
zikai és közösségépítő tevékenysé-
gek által. Az egyhetes tábor 
ugyanakkor remek találko-
zási, ismerkedési lehetősé-
geket is kínál a jótékony munkát 
végző önkéntesek számára.
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Szülőföldön magyarul

Kifizetésre várva

TilToTT nemzeTközi auTókereSkedelem

Házkutatás négy megyében

társadalom
ellenőrzéS alaTT az erdőTűz

Az eső is besegített
Túl vannak az emberpróbáló 
munkán, sikerült megfékezni a 
lángokat a kászoni erdőtűznél. 
az oltásba a természet is be-
segített: végre esett az eső. a 
helyszínen tartózkodók mindent 
beleadtak, sikerült felülkere-
kedni a lángokon, több erdőrész 
is megmenekült a pusztulástól, 
azonban a kár így is jelentős.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Megfigyelőket állítottak 
a kászon jakabfalvi és 
kászonimpéri közbirto

kosságok és erdészetek azokra a 
gócpontokra, ahol még felgyullad
hatnak a lángok. A helyszíni jelen
tés szerint a tegnap délután szerve
ződött fokozatos készenlétnek, de 
leginkább az esőnek köszönhetően 
sikerült megfékezni az erdőtüzet.

– Nem sokkal azután, hogy 
elmentek, két rendben is esett az 
eső a hegyen, ami elég volt ahhoz, 
hogy lecsillapodjanak a lángok, 
kialudjanak a parázsló csutakok és 
a száraz növényzet. Folyamatosan 
dolgoztunk a terület körbesánco
lásán, a kászonimpéri közbirto
kosság vezetője buldózert rendelt 
ki, amellyel azokat a szakaszokat 
is körbe lehetett ásni, amikre addig 
nem került sor. Voltak emberek is 
jócskán, bár az esőnek köszönhe
tően éjjel már nem volt szükség 
a civilek segítségére. A hivatásos 

tűzoltók operatívan vettek részt a 
munkában, az állami, valamint he
lyi erdészet munkatársai elégnek 
bizonyultak az éjjeli készenlétre. 
Az esőket követően már sehol sem 
lángoltak fel a fák, biztonságba ke
rült a Répáthegy erdeinek nagy 
része – számolt be a helyszínről 
megkeresésünkre Izsák Árpád 
kászonimpéri erdészmérnök.

Ő volt az, aki a szivattyúrend
szerek sorbakötését szorgalmazta, 
ezáltal növelve az oltás hatékony
ságát, elsősorban a kászonimpéri 
területek védelme érdekében.

– Kihoztunk jó néhány szivaty
tyúrendszert, de ezek nagy részére 
már nem volt szükség. Hatékony 
segítség volt a polgári tűzoltó
alakulatok munkája mellett a me

gyei hegyimentőszolgálat kétéltű, 
nyolc kerekű járműveinek bevetése, 
ugyanis a megfigyelés és a gyors 
mozgás mellett a vizestartályokat 
könnyebben lehetett eljuttatni 
egyik területről a másikra, ahol már 
a katonai teherautók már nem bol
dogultak volna – mondta Izsák.

Hozzáfűzte: nincs gond: ellen
őrzés alatt tartják a tűzfészkeket.

– Ha esetleg mégis fellángolna 
valahol, a megfigyelőink egyből 
akcióba lépnek. Hál’ istennek 
vannak emberek, így már nincs 
bajban az erdő. Még néhány napig 
megfigyelés alatt tartjuk az erdőt, 
közben pedig várjuk, hogy újabb 
eső legyen, ami teljesen megfékezi 
a tűz fellángolását, terjedését a he
gyen – nyomatékosította Izsák.

félsávos útlezárásokra lehet 
szá mítani Csík környékén több 
út szakaszon, ugyanis helyenként 
az aszfaltréteg cseréjét eszközli 
az a bákói cég, amely az útjaví-
tást végezte. a cserét az indokol-
ja, hogy helyenként túl sok bitu-
ment tartalmaz az aszfalt.

T. A.

Több szakaszon is felmarták 
az aszfaltréteget Felcsík és 
Alcsík térségében, újat húz

va helyette. Szerda déltől az autósok 

arra figyelhettek fel az országút több 
szakaszán is, hogy munkagépek mar
ják fel a nemrégiben leterített aszfalt 
felső rétegét, s helyére újabb réteget 
húznak. Cătălin Romanescu, az 
Országos Útügyi Igazgatóság csík
szeredai kirendeltségének igazgatója 
megkeresésünkre elmondta: nem a 
tervek szerint alakult ezeknek az út
szakaszoknak az aszfaltozása, mert 
a már felszedett aszfaltréteg többek 
között túl sok bitument tartalma
zott, ami a későbbiek folyamán meg
hibásodásokhoz, balesetekhez veze

tett volna, mivel a túl sok bitumen
től csúszóssá vált volna az útfelület. 
Az elemzések nyomán derült ki ez a 
hiba, ezért a kivitelező cég garancia
szerződésben foglaltak alapján végzi 
el a munkálatokat. Több szakaszon 
kellett felmarni az aszfaltréteget, 
többek között Csíkszentmárton és 
Csíkszentimre között, az előbbi te
lepülésen belüli útszakasz egy részét 
is beleértve. Az autósok emiatt fél
sávos útlezárásokra számíthatnak az 
európai út Csíkimedencén átvezető 
szakaszán.

hirdeTés

Elszenesedett fatörzsek. Fentről jött a segítség fotó: tamás attila

gutenberg könyvesbolt
Pedagógusok figyelmébe!

Ha könyvesboltunkban váltja be „könyvpénzét” (470 lej), akkor 
megajándékozzuk egy 50 lejes vásárlási utalvánnyal, amelyet év vé
géig használhat fel.

A Gutenberg Könyvesboltban jelenleg 400 kiadó összesen 6500 
könyvcíme közül választhat.

Megérkeztek a budapesti Ünnepi Könyvhétre 
meg jelent újdonságok.

Júliusi ajándékunk: Naphegy Kiadó könyveire 15% árkedvezmény.

Várhatóan már ebben a hónap-
ban folyósítják a bankszámlákra 
az oktatási-nevelési támogatást 
azokra a pályázatokra, amelyek 
esetében nem volt szükség az 
iratok kiegészítésére – tudtuk 
meg Burus Siklódi Botondtól, a 
romániai magyar Pedagógusok 
Szövetsége (rmPSz) elnökétől.

Takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Feldolgozták a Szülőföldön 
magyarul oktatásinevelési 
támogatáshoz benyújtott 

pá lyázati űrlapokat az RMPSZ 
munkatársai. Amint a szövetség el
nöke elmondta, 107 550 pályázat 
érkezett címükre, 155 973 gyerek 
támogatására. A pályázatok 58,88 
százaléka Székelyföldről érkezett, 
KözépErdélyből 14,99 százalék, a 
Partiumból pedig 24,71 százalék. 

Az oktatási szinteket figyelem
be véve, a számadatok a követke
zők: 39 775 óvodás, 43 390 elemi 
iskolás, 40 929 általános iskolás 
és 31 865 középiskolás után nyúj

tottak be támogatási kérelmet. Ta
valyhoz képest jelentősen nőtt az 
óvodások utáni támogatáskérelmek 
száma, szembetűnő ugyanakkor, 
hogy a legkevesebb kérelem a kö
zépiskolás gyerekekre vonatkozik. 

Burus Siklódi Botond el
mondta, egyértelműen kimutat
ható, hogy a román nyelvű okta
tás vonja el a magyar iskolákból a 
gyerekeket: vagy nincs lehetősé
gük anyanyelvükön tanulni, vagy 
önszántukból mennek román 
középiskolába a további jobb ér
vényesülés reményében. 

A magyar kormány 
3 493 795 200 forintot szánt a 
magyarul tanuló diákok oktatási
nevelési támogatására. Azokban 
az esetekben, ahol nincs szükség 
a pályázati csomag kiegészítésé
re, ebben a hónapban várható a 
támogatás folyósítása. A 18 évet 
betöltött, de középiskolai tanul
mányaikat folytató diákok – 6063 
ilyen kérelem érkezett – egyéni 
elbírálásban részesülnek – tudtuk 
meg az RMPSZ elnökétől.

a legfelsőbb Bíróság és Semmí-
tőszék mellett működő ügyész-
ség munkatársai az országos 
rendőr-felügyelőség munkatár-
saival karöltve 13 Hargita, ko-
vászna, Bákó és Vrancea me-
gyei személynél végzett házku-
tatást tegnap. Valamennyiüket 
súlyos következményekkel járó 
csalással, okirathamisítással és 
bűnpártolással gyanúsítják.

hN-információ

ALegfelsőbb Bíróság és Sem
mítőszék mellett működő 
ügyészség közleménye sze

rint a 13 személyt azzal gyanúsítják, 
hogy Magyarországon luxusautó
kat loptak, majd Romániában érté
kesítették azokat. Az ügyészek és az 
Országos Rendőrfelügyelőség nyo
mozói göngyölítették fel az ügyet, 
bizonyítékokat gyűjtve a csopor
tosulás bűnügyi tevékenységét do
kumentálva. Május és június folya
mán 15 Magyarországról származó 
kocsit azonosítottak, valamennyi a 
gyanúsítottak birtokában volt.

Tizenkét gyanúsított ellen elren
delték a bűnvádi eljárás megkezdé
sét. A rendőrségi anyag szerint a gya
núsítottak magyarországi cégektől 
és magánszemélyektől jelképes áron 
vásároltak fel lízingelt vagy bankköl
csön révén beszerzett autókat, majd 
Romániában és a Moldovai Köztár
saságban kínálták eladásra áron alul 
jóhiszemű vásárlóknak.

Az autókat magyar állampol
gárok vagy román állampolgársá
gú „fuvarosok” juttatták ki Ma
gyarországról. A hálózat tagjai 
fizették a „fuvarosok” kiutazási 
költségeit – többnyire tömegköz
lekedési eszközöket vettek igény
be, hogy Magyarországra jussa
nak. Ott átvették az autókat, és 
behozták az országba, majd előre 
megbeszélt helyen adták át őket. 
Ha nem sikerült az országban 
túladni az autókon, Moldovába 
vitték tovább, moldovai állam
polgárok közreműködésével.

Miután az autók elhagyták 
Magyarországot, tulajdonosaik 
bejelentették, hogy ellopták őket.

a kiViTelező Cég HiBája miaTT Van SzükSég a jaVíTáSra

Aszfaltrétegcsere több helyen is

megújul Pálfalva község. 
A tervezés után a kivitelező kiválasz
tásával folytatódik a Csíkpálfalva, 
Delne és Csomortán teljes integ
rált településfejlesztését szolgáló 
322es nyertes pályázat kivitelezése 
– erősítette meg a tegnap délutáni 
lakossági fórumon Ferencz Csaba, 
Csíkpálfalva polgármestere. A 2,5 
millió euró pályázatból a község 
utcáira 7,5 kilométer aszfaltsző
nyeg kerül, megújul a pálfalvi és 
delnei kultúrotthon, Delnén nap
közi is épül. fotó: domján levente



2012. JÚLIUS 13., PÉNTEK | 3. OLDAL 

Körkép

Emberi léptékkel mérve elmondhatom, értem utoljára 
igencsak rég szólt csengő iskolában. Így nem is tudom iga-
zából átélni, átérezni jelenünk nagy oktatási tragédiáit. Egy 
viszont biztos, különösebb erőlködés nélkül kígyót-békát rá-
kiabálhatunk a történet bármely szereplőjére, változás attól 
még nem lesz. Akkora mindenkiben a kiábrándultság, a pesz-
szimizmus, annyira hiányzik a biztos jövőkép, hogy ez lehe-
tetlen, egy helyett kettőt senki nem fog lépni. Ha teknősbéka 
lennék, talán megérhetnék szebb korokat is, a mienk viszont 
semmilyen szempontból nem mondható annak. Mindenki 
dolgozik, de csak kicsit, mindenki tanul, de ugyancsak kicsit. 
A tanuló is „hitvány”, ösztönösen követendő mintaképeket 
keres, és talál is: az apját, aki diplomás, de munkanélküli, 
az anyját, aki vért izzadva hozza haza a soha nem elég napi 
betevőt, és a szomszédot, aki noha funkcionális analfabéta, 
így még munkakönyv sincs a polcán, de köszöni szépen, sehol 
nem jegyzett vállalkozások gazdag irányítója. Tanulónk is 
hát ilyen akar lenni. Minek az oklevél, az csak a munkához 
kell, dolgozni pedig senki nem akar, csak pénzt keresni. Jó, 
van azért kivétel. Második osztályos lányom vakációs gya-
korlófüzetet hozott haza, állatok életéről. Ő még érdeklődik, 
nem tudja, mi vár rá. Gondoltam, az apja se maradjon le, 

beleolvasok a füzetkébe, � issítem ismereteimet. És láss cso-
dát! Nem reméltem, hogy aznap tanulok. Megtudtam pél-
dául, hogy a kutya három fő részből áll: fej, törzs és végtagok. 
„Ha ezen részek bármelyikét a kutyából elvesszük, akkor a 
kutya elromlik, és többé se nem szalad, se nem ugat, egyálta-
lán nem működik tovább.” A különféle kutyák felsorolásánál 
a vizslát meg a komondort még felismertem, a kis girhesre, 
a nagy dögre, a vonító sühögérre vagy a nyakszlira viszont 
már nem emlékeztem, ahogyan azt sem tudtam, hogy a ku-
tyát a szoba bepiszkítására, mások zavarására használják. 
De ez még csak a kezdet. Kiderült, hogy a ló „bátor állat”, 
mert „míg az emberek azért mennek a csatába, mert külön-
ben főbe lőnék őket, a ló anélkül is elmegy”. A lónak négy 
lába van, mégis megbotlik közmondást is megfejelték ren-

desen a füzetben: „a lábatlan ember például egyet sem bot-
lik”. A tíz állatot sajátos módon ismertető füzetecskét egy az 
egyben bemásolhatnám ide, hisz tele ízléstelen, oda nem illő 
betűhalmokkal. A kolibriről például azt írják, „olyan kicsi 
madár, hogy ha valaki kolibrit akar ebédelni, annak előbb 
két sült csirkét kell megennie”. A teve ismertetése sem gyenge: 
„az állatkertben látni csupasz tevéket is, ezekről a terhet és 
az arabot leamputálták”, illetve „amelyiknek nincs púpja, 
nyomorék, ezt a társai éppúgy csúfolják, mint a rossz gyere-
kek a púpos embert”. Az oroszlánról jó tudni, hogy „farká-
nak egyetlen csapásával leterít egy embert, s hogyha nem, 
hát nem találta el”. Ha összetalálkozunk a sivatagban az 
állatok királyával, először tegyünk úgy, mintha nem ismer-
nénk, mintha azt hinnénk, hogy borjú. „Ha az oroszlán 
mégis okvetetlenkedik, akkor az ember megáll, és mereven 
néz az oroszlán szemébe. Mindaddig, amíg mereven néz, 
semmi baja nem történik, így ha az ember egészen addig 
néz mereven, amíg haza nem ér, akkor talán megszaba-
dul.” Kemény. Ezeknek tényleg elmentek otthonról. 

Még jó, hogy én olvastam mindezt előbb és nem a lá-
nyom. Kell még ehhez valamit is hozzáfűznöm? Nesze ne-
ked oktatás! 

Állati oktatás
      NÉZŐPONT  Máthé László Ferenc

hargitanépe

CSÍK

Amit már jó pár éve emleget-
nek, kézzelfogható valóság lett: 
a 2005/349-es kormányhatá-
rozat értelmében hétfőtől, jú-
lius 16-tól nem lehet szemetet 
hordani a taplocai telepre. Az 
Eco Csík Kft. a csíkszeredaiak 
és alcsíkiak szemetét egyelőre 
Brassóba viszi. Ám más cégek 
is hordtak hulladékot Taplocára 
a megye más vidékeiről, így 
hétfőtől az ő autóik sem ürít-
hetnek ott. 

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

Napi 130 köbméter sze-
metet hordtak a kü-
lönböző szemétszállító 

cégek a Csíkszereda határában 
lévő taplocai szeméttározóba, 
amelynek kapujára hétfőtől lakat 
kerül. Attól a naptól kezdve pedig 
csak olyan tározókba lehet szeme-
tet vinni, amely megfelel az uniós 
előírásoknak. 

Páll Tamás, a szemetet Csík-
szeredából és Alcsíkról össze-
gyűjtő Eco Csík K� . vezetője azt 
mondta, aszerint választották ki, 
hová vigyék hétfőtől a hulladéko-
kat, hogy a szóba jövő telepeken 
mennyi a lerakási díj, illetve mibe 
kerül odáig a szállítás. Felmerült 
potenciális új helyszínként Bákó, 
Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, 
Brassó, valamint a cekendi tározó 
is, és az említett költségek össze-
hasonlítása után kiderült, hogy 
a legolcsóbb Bákó, Sepsiszent-
györgy, az egyik legdrágább pe-
dig éppen a Cekend. A választás 
végül a Brassó melletti tározóra 
esett, hétfőtől az Eco Csík tehát 
oda szállítja a szemetet. 

Eddig Csíkszeredából naponta 
átlag 70 köbméter, Alcsíkról pedig 
16 köbméter hulladékot hordtak 
az Eco Csík autói Taplocára.

Egyelőre marad a régi ár
A cég hivatalos közleménye 

szerint a hétfőtől megnövekedő 
szállítási és lerakási költségek egy-
előre nem befolyásolják a lakosság 
által � zetett szemétszállítási díjat. 
Hangsúly viszont az „egyelőre” 
szócskán van, mert azt Páll Tamás 
is elismerte, hogy előbb-utóbb 
drágítást fog eredményezni a vál-
tozás, ám arról, hogy ez milyen 
mértékű lesz, egyelőre nem tu-
dott információkat adni.

– Nekünk fontosabb, hogy 
most, ebben az átmeneti időszak-
ban a szállítást hatékonyan meg-
oldjuk, mint az, hogy számigáljuk, 
mennyi lesz majd szeptembertől a 
szemétszállítás lakosság által � ze-
tett ára. Mikor kikristályosodik 
az új rendszer, és tisztán látjuk a 
költségeket, akkor tudunk árat is 
számolni – mondta Páll. 

Az viszont már biztosan tud-
ható, hogy érdemes lesz a szelek-
tív hulladékgyűjtésre oda� gyelni, 
a szeméttározókban ugyanis a le-
rakási díj mennyiségfüggő. Minél 
több újrahasznosítható hulladé-
kot gyűjt külön a lakosság, annál 
kevesebb szemetet kell a tározóba 
lerakni, következésképpen annál 
kevesebb a lerakási díj. 

– Gondolkodunk a rendsze-
ren, hogy miként tudjuk moti-
válni az embereket a szelektív 
hulladékgyűjtésre – mondta Páll 
Tamás, és azt is hozzátette, hogy 
más, a költségek növekedésének 
mérsékelését célozó elképzeléseik 
is vannak. Állítása szerint az Eco 
Csík K� .-nek van környezetvédel-
mi engedélye egy átrakó állomás 
megépítésére és működtetésére 
a taplocai szeméttelep mellett, 
amely nagy volumenű hulladék 
tömörítésére képes, ugyanakkor 
ideiglenesen tárolhatják is az újra 
feldolgozható építkezésianyag-

tör meléket, valamint a zöld hulla-
dékokat, így kimondottan csak a 
háztartási szemetet kell Brassóba 
szállítani. 

Moldva felé is menne az AVE
– A gazdaságosság a fő szem-

pont – válaszolt Tóth László, az 
AVE kirendeltségének vezetője 
arra a kérdésre, hogy miként vá-
lasztották ki az új helyszíneket, 
ahová hétfőtől viszik azt a hul-
ladékmennyiséget, amit eddig 
Taplocán raktak le. Az AVE havi 
átlagban 4000 köbméter szemetet 
hordott a Csíkszereda melletti tá-
rozóba, hiszen ő gyűjti össze a hul-
ladékot Szárhegytől Marosfőig, a 
felcsíki falvakban, Kászonokban, 
Gyimesekben. Azt mondta, szá-
mukra Brassó nem opció, mert 
nagy a szállítási költség, a lerakási 
díj pedig ugyanaz, mint az egyéb-
ként az AVE tulajdonában lévő 
cekendi tározóban. 

– Ott van például Lövéte, 25-
30 kilométerre a cekendi tározó-
tól, az Eco Csík mégis Brassóba 
viszi onnan a szemetet – hozza fel 
a példát.

Állítása szerint a cekendi EU-
konform lerakó kapacitása szerint 
minimum 150 000 személy kiszolgá-
lására készült a Székelyudvarhellyel 
megkötött szerződés alapján, így a 
közelség és gazdaságosság elvének 
megfelelően, legkevesebb ennyi 
személynek nyújthat környezet-
kímélő lerakási megoldást több 
mint húsz évre.

Ami a saját problémáját ille-
ti, az AVE vezetője azt mondta, 
hogy a megye északi részében lévő 
településekről Moldva felé viszik 
majd a szemetet, a Cekendhez 
közelebb eső településekről pedig 
oda, a cég saját tározójába. 

A várható árnövekedésről vi-
szont ő sem beszélt. Azt mondta, 

hétfőtől kezdik az egyeztetése-
ket a polgármesteri hivatalokkal, 
mert szeretnék, ha az önkormány-
zatok vállalnák, hogy segítenek a 
szelektív gyűjtés megszervezésé-
ben. Ezáltal csökkenne ugyanis a 
hulladékmennyiség, következés-
képpen a szemétszállítás díja is.

Tóth szerint viszont a szak-
maiság és a lakosság érdeke nem 
föltétlenül egyezik a jelenlegi 
hulladékgazdálkodási iránnyal, és 
a mostani rossz döntések hosszú 
távon jelentenek majd terhet a la-
kosságnak.

– A megyei tanács illetékesé-
nek elmondása szerint az uniós 
pályázatból majd megépülő re-
metei tározó ugyanakkora leraká-
si díjat alkalmaz majd, mint a már 
létező magánlerakó, így kizárólag 
a szállítási költségek fogják meg-
határozni az árakat – mondta az 
AVE vezetője.

2013–2014-re lehet tározó
Remetén
Hargita megyében a Környe-

zetvédelmi Minisztérium támo-
gatásával még 2006-ban elindult 
egy megyei hulladékgazdálko-
dási projekt, 2008-tól pedig a 
megye saját alapokból készíti elő 
ezt. Ennek szerves részét képezi 
a Gyergyóremetére tervezett tá-

rozó, amely megoldhatja majd a 
megye szemétproblémáját. Or-
bán Béla, a megyei tanács beru-
házási igazgatóságának igazgatója 
azt mondta, a Remetére tervezett 
hulladékgazdálkodási központ 
tartalmaz majd egy környezetba-
rát lerakócellát, egy hulladékválo-
gató vonalat és egy komposztáló-
egységet is azért, hogy az oda lera-
kott hulladékmennyiség a lehető 
legkevesebb legyen.

– Az engedélyeztetési és köz-
beszerzési eljárásoktól függ a 
remetei tározó működésbe he-
lyezésének időpontja, jó esetben 
ez már 2013-ban működhet, de 
reklamációk, óvások esetén el-
húzódhat 2014-re – nyilatkozta 
Orbán. 

Ami pedig a hétfőtől nem mű-
ködő taplocai telepet illeti, ennek 
bezárása és ekologizálása szintén 
az említett megyei projekt része. 
Erre a munkálatra is 2013 má-
sodik felében, rosszabb esetben 
2014-ben kerülhet sor.

– Vannak olyan problémák, 
amelyek elhúzódhatnak, ha sok a 
reklamálás – mondta Orbán Béla, 
aki szerint az AVE Hargita részé-
ről várhatók ilyen jellegű rekla-
mációk, ugyanis emiatt nincs meg 
még a projekt környezetvédelmi 
engedélye.

HÉTFŐTŐL LAKAT A TAPLOCAI SZEMÉTTÁROZÓN

Brassóba viszik a csíki hulladékot

A taplocai szeméttelep. Záróra FOTÓ: TAMÁS ATTILA
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> Pontosított jelentkezést vár-
nak a gazdáktól. A megnövekedett 
igényekre való tekintettel és a nézet-
eltérések elkerülése végett a farkaslaki 
gyümölcsmanufaktúrában csak any-
nyi gyümölcsöt dolgoznak fel idén, 
amennyivel a gazdák előre bejelent-
keznek. Ezzel a módszerrel elkerülik a 
programcsúszásokat. Közeledik a gyü-
mölcsérés szezonja, a gazdák idén is 
élhetnek a lehetőséggel, hogy az érett 
termésből minőségi gyümölcslevet ké-
szítsenek Farkaslakán. 

Szerves változás nem lesz a manu-
faktúra életében, ugyanúgy iratkozni 

kell – ismertette Már István, a Szé-
kelygyümölcs Egyesület elnöke. 

A Civitas Alapítvány, a farkaslaki 
önkormányzat és az alapítvány össze-
fogásával beüzemelt feldolgozóba már 
lassan lehet jelentkezni, amennyiben 
pontosan tudják, mennyi a feldolgo-
zandó mennyiség. Ugyanúgy minden 
gazda kap egy sorszámot, és mielőtt 
sorra kerülnek, értesítik őket a feldol-
gozótól. 

– Azért van szükség erre a módo-
sításra, hogy ha valaki 500 kilóval je-
lentkezik, ne 2500-zal érkezzen. Így 
az egész napi terv felborul. Legfeljebb 

száz kiló felett hunyunk szemet, mert 
nehéz szemre megmérni a gyümöl-
csöt. Ha sokkal többet hoznak, nem 
fogadjuk el. Idén a pontos sorrendet 
be fogjuk tartani, ezért kérünk min-
den gazdát, hogy pontos mennyiséget 
jelezzenek elő iratkozáskor. Akkor in-
dítjuk a szezont, amikor legalább 5-10 
tonna gyümölccsel már feliratkoznak 
– ismertette Már István. Arra is ki-
tért, hogy 2010-ben 350 gazda ment 
Farkaslakára gyümölcsöt feldolgozni 
összesen 180 tonnával, 2011-ben pe-
dig 600 gazda 600 tonnával. (Antalfi 
József )hí
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A Gyulafehérvári Caritas Önkén-
tes Programja Máréfalván rendezi 
meg idén önkéntes táborát, mely 
ezúttal is a Több kéz többet húz 
mottót kapta. A szervezők szerint 
a tábor célja, hogy maradandó 
értéket teremtsen a befogadó 
közösség számára, a fizikai és kö-
zösségépítő tevékenységek által. 
Az egyhetes tábor ugyanakkor 
remek találkozási, ismerkedési 
lehetőségeket is kínál a jótékony 
munkát végző önkéntesek szá-
mára.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az elmúlt napokban alapo-
san felforgatta a máréfalviak 
hétköznapjait az a közel 

hetven lelkes önkéntes, akik arra vál-
lalkoztak, munkájukkal, jelenlétük-
kel hozzájárulnak az udvarhelyszéki 
közösség fejlesztéséhez. Korábban 
már megírtuk, idén Máréfalva az 
otthona a Gyulafehérvár Caritas 
önkéntes programja által kilencedik 
alkalommal megszervezett tábor-
nak. Egy héten át a Több kéz többet 
húz mottó jegyében az önkéntesek 
többek közt a helybéliek háztáji 

munkálataiban, patakmeder-takarí-
tásban segítenek, de a közterek rend-
be rakása, a kerítések cserélése és fes-
tése, a helyi ravatalozó és templom 
térrendezése sem maradt le a hosszú 
listáról. Mint Molnár Judit prog-
ramvezető elmondta, az önkéntes 
tábor mostani, munkatábor jellegét 
a tavaly öltötte fel először, ugyanis a 
hetedik tábor után úgy érezték, ten-
ni is szeretnének azért a közösségért, 
amely befogadja őket.

– Azt láttuk, hogy a táborok 
során itt van velünk sok tettre kész 
ember, így a tavalyelőtti tábor után 
úgy döntöttünk, hogy ne csak be-
széljünk a dolgokról, hanem álljunk 
is oda a közösség mellé. Úgy gondol-
tuk, a táborban részt vevő önkén-
tesek a helyiekkel együttműködve 
tudnak együtt dolgozni a faluközös-
ség építése érdekében – fogalmazott 
Molnár Judit.

Másodjára összejött
A helyszínre pályázat útján esett 

a választás, amelyet a Caritas írt ki 
a községek számára. Mint Molnár 
elmondta, Máréfalva már a tavalyi, 
első munkatáborra is pályázott, és 
bár akkor Gyergyóditróra esett a 

választás, az udvarhelyszéki közös-
ség idén újra próbálkozott, ezúttal 
sikeresen.

– Több szempontot is fi-
gyelembe vettünk a döntésnél, 
azonban a beszélgetések során a 
máréfalviak tanúsították a legna-
gyobb érdeklődést, nyitottságot és 
nem utolsósorban teljesíteni tud-
ták a táborhoz szükséges infrast-
rukturális elvárásokat is. Döntő 
szempont volt ugyanakkor, hogy 
kézzelfogható, nem utolsósorban 

elégséges, és értelmes munkát is 
biztosítani tudtak az önkéntesek 
számára. Nagyon jó kapcsolat ala-
kult ki a helyi önkormányzattal, 
hiszen önkéntes programjaink 
működtetése sok energiával jár, a 
rendszer összetartása és koordiná-
lása nem lenne ilyen gördülékeny 
nélkülük – véli Molnár.

Máréfalvi FéjszBook
A tábor vezetője elmondta, dél-

előttönként kisebb csoportokban 

folynak a munkák, több helyszínen 
pár huzamosan, délutánonként 
pe dig kiscsoportos foglalkozás 
keretén belül, különböző meg-
hívottak és témák kerülnek elő. 
A Facebook közösségi portál pa-
rafrazálásaképp, FéjszBook prog-
ram néven kínálnak alternatívát a 
tábor lakóinak, hogy megéreztes-
sék velük a személyes találkozások 
varázsát. A program keretében 
naponta több vendéget is meghív-
nak, akik kiscsoportokban beszél-
nek a táborlakókkal. Esténként 
pedig közösségi programokkal 
várják a táborozókat.

– Hetvenöt önkéntes jelentke-
zett a táborra, többnyire fiatalok, 
de 74 éves önkéntesünk is van. Ér-
keztek Erdély több településéről, 
többek közt a brassói, a kolozs-
vári egyházmegyékből, de mint 
minden évben, Magyarországról 
is jöttek. Külön öröm számunk-
ra, hogy idén négy németországi 
önkéntesünk is van, ugyanakkor 
sokan bekapcsolódnak a munká-
latokba, a helyieken kívül például 
a hét közepén két magyarországi 
fiatal is jelentkezett, felajánlva se-
gítségüket – mesélte Molnár.

Vasárnappal kezdődően egy hé ten 
át ropják a táncot Fel sősófalván, 
ahol tizennyolcadik alkalommal 
rendezik meg a nagy sikernek 
és népszerűségnek örvendő Szé-
kelyföldi Tánctábort. A Pipacsok 
néptáncegyüttes által szervezett 
eseménysorozat tartalmas nyári 
időtöltést kínál a hagyományok, 
a falusi életforma, az ősi tánc-, 
zene- és népdalhagyományok, 
népviseletek és népszokások 
iránt érdeklődőknek.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Idén július 15–22. között, 
egy héten át ropják a táncot 
a Parajd községhez tartozó 

Felsősófalván. A székelykeresztúri 

Pipacsok néptáncegyüttes veze-
tője, László Csaba jóvoltából im-
már tizennyolcadik alkalommal 
megrendezett  Székelyföldi Tánc-
tábort az udvarhelyszéki, ezen 
belül a két küküllőmenti tánc-
kultúra népszerűsítése, hagyo-
mányainak megőrzése és ápolása 
céljával hívták anno életre. Ezek-
nek a táncoknak és egyáltalán a 
tánctábornak a sikere nemcsak a 
sóvidék vagy Udvarhelyszék, de 
az ország határait is lebontotta, 
hiszen az egyhetes rendezvényre 
már jó ideje nemcsak más orszá-
gokból, de más kontinensekről is 
érkeznek résztvevők. Igaz, jönnek 
olyan környékbeli fiatalok is, aki-
ket furcsamód a saját táncukra 
kell megtanítani.

A sófalvi tánctábor története 
1995-ben kezdődött, a hagyomány 
szerint minden nyár július harma-
dik hetében tartalmas nyári időtöl-
tést kínál a hagyományok, a falusi 
életforma, az ősi tánc-, zene- és nép-
dalhagyományok, népviseletek és 
népszokások iránt érdeklődőknek.

Tartalmas hetet ígérnek
Az idei tábor mintegy há-

romszáz táncos lábú résztvevője 
László Zsolt, László Anna Ildikó, 
Mátéfi Csaba, Mátéfi Zita, László 
Csaba, Hajdó Réka, Imre Béla és 
Miklós Papp Zsuzsa oktatóktól ta-
nulhatnak kis-küküllőmenti (július 
16–18.), nagybúni (július 19–21.), 
mezőmadarasi (egész héten, estén-
ként 1 órát), illetve sóvidéki tán-

cokat kezdőknek és gyerekeknek 
(egész héten.)

Az énekeket a szép hangú Lász-
ló Anna Ildikó tanítja, de a zene-
oktatás sem marad el, sóvidéki és 
szászcsávási zene szerepel a műso-
ron a szászcsávási zenészekkel és 
Sinkó Andrással.

A felsősófalvi rendezvény min-
dig is sok zenésszel működött, ezen 
idén sem változtattak, a talpaláva-
lót a sepsiszentgyörgyi Heveder, 
a nagyváradi Sorogja, valamint 
Dumnyezeu István (Szászcsávás), 
Kóré Géza (Székelyszenterzsébet), 
Miklós Károly (Parajd) és zenész-
társaik szolgáltatják, hiszen estén-
ként táncházat ígérnek a szervezők, 
valamint azt is, hogy minden tánc-
házban adatközlők lépnek fel.

A tábori programban szerepel 
még székelyföldi és kis-küküllő menti 
tánccsoportok és egyéni előadók 
bemutatója, de ha valaki belefárad 
a sok táncba, vagy csak a következő 
táncházra szeretne erőt gyűjteni, rész 
vehet szórakoztató programokon, 
megtekintheti a helyi kézműves-
foglalkozásokat, de meglátogathatja 
a korondi kerámiaműhelyeket vagy 
éppen a parajdi sóbányát, beter-
vezhet egy kis sós vizes fürdést is a 
szovátai Medve-tóban.

A XVIII. Székelyföldi Tánc-
tábort Hargita Megye Tanácsa, a 
Communitas Alapítvány, a Beth-
len Gábor Alapkezelő Nonprofit 
Zrt. ,a Nemzeti Kulturális Alap 
és a Tiszta Formák Alapítvány 
támogatja.

Jól fog a segítség a máréfalvi óvoda fedésénél is. Mindenki ott segít, ahol tud

XVIII. SzékelyFöldI TáncTábor

Egy héten át ropják a táncot

Több kéz TöbbeT húz

Önkéntesek „FéjszBookoznak” Máréfalván 
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vasárnap este hat órától a gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastélyban 
nyílik a Magyarság és nemzettu-
datért alapítvány által szervezett 
alkotótábor 17 résztvevőjének 
tárlata. a magyarországi és erdé-
lyi középiskolás diákok, valamint 
egyetemi hallgatók az ötödik al-
kalommal megszervezett kárpát-
medencei Ifjúsági Képzőművé-
szeti táborban dolgozhattak az 
elmúlt két hétben.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nem az a lényeg, hogy a 
magyarországi fiatalokat 
elhozzuk Erdélybe, hanem 

az, hogy megmutassuk nekik, a kü-
lönböző elszakított országrészekben 
ugyanolyan magyarok élnek, mint 
ők – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére Fenyvesi Ferenc kuratóriu-
mi elnök, a tábor szervezője.

Mint mondta, az alapítvány 
lét rejöttének körülményei és célki-
tűzései is azt követelik, hogy az ösz-
szetartozás érzését erősítsék a világ 
különböző tájain élő magyarokban. 
Az alapítvány ugyanis a keserű em-
lékű 2004. december 5-i népszavazás 
után jött létre, alapítója két erdélyi 
származású, Magyarországon élő 
pedagógus.

Fenyvesi arra is kitért, az ifjúsági 
táborozás célkitűzései között szere-
pel az is, hogy az ifjak, szakemberek 
irányítása mellett, illetve egymás 
munkáinak a megismerése által 
tanulhassanak, de ennél is lényege-

sebb, hogy barátságok szövődjenek, 
és a későbbiek során az itt kialakult 
kapcsolatok fennmaradjanak.

A főszervező elmondta, a tá-
bort korábbi években megszer-
vezték már többek közt Ár csón 
és Gyergyóditróban is. Gyer gyó-
szárhegyre a hely szelleme von-
zotta őket.

– A kreativitást fejlesztő gyakor-
latokra koncentráltunk, mivel nem 
óhajtottunk olyan skolasztikus mód-
szerekhez folyamodni, mint amiket a 
gyerekek már ismernek az iskolából 
– jelentette ki a Hargita Népe kérdé-
sére Siklódi Zsolt grafikusművész, a 
tábor művészeti vezetője.

Mint mondta, ennek a rend-
szerét úgy próbálták felállítani, 
hogy minden reggel megbeszélték, 
mi az, ami az adott napon foglal-
koztatja a táborozókat, nap köz ben 

megpróbáltak alternatív le hetőségeket 
találni a téma megoldására, este pedig 
egyenként értékelték a munkákat.

– Meglepetésemre, a tábor vége 
felé például az egyetemisták kita-
lálták, hogy különféle helyzeteket, 
feladatokat kreáljanak maguknak. 
Vagyis kitalálták, festményeket ren-
dezzenek meg úgy, hogy az adott 
festménynek a környezetükben 
megtalálják a megfelelő hátteret, és 
megrendezik a rajta látható jelenetet. 
Tehát kreatívan foglalkoznak adott 
témával, de nem a papíron vagy a 
festővásznon – részletezte Siklódi.

Mint mondta, a módszer bevált, 
hiszen a fiatalok annyira elmélyedtek 
egy-egy feladat megoldásában, hogy 
esetenként szólni kellett nekik, ebé-
delni kellene menni. Nem úgy, mint 
az iskolában, ahol általában alig vár-
ják a diákok a kicsengetést.

a Magyarság és neMzettudatért aLapítvány tábOra gyergyószárhegyen

A hely szelleme vonzotta a szervezőket

GyerGyó

Javában zajlanak a munkálatok 
a gyergyószentmiklósi tarisz-
nyás Márton Múzeum udvarán. 
A Pro Múzeum Egyesület Hortus 
botanicus gyergyoiensis cí-
men benyújtott projektje a Mol 
románia és a polgár-társ ala-
pítvány zöldövezetek pályázati 
kiírásán nyert támogatást. a 
frissen ültetett botanikus ker-
tet augusztusban megnyitják az 
érdeklődők előtt.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

A Pro Múzeum Egyesület, a 
Tarisznyás Márton Múze-
um tevékenységét támo-

gató civilszervezet a Mol Romá-
nia és a Polgár-Társ Alapítvány 
Zöldövezetek pályázatán nyert 
közel kilencezer lejes összegből a 
múzeumudvart rendezik újra, élő, 
szabadtéri kiállítássá alakítva azt.

– Próbálunk kialakítani egy 
kis botanikus kertet, ami nem a 
látványra épül, nem célunk, hogy 
gyönyörű virágok legyenek az 
udvaron, hanem arra törekszünk, 
hogy a gyergyói faunát bemutas-
suk – mondta utóbbi sajtótájé-
koztatóján Csergő Tibor, a Tarisz-
nyás Márton Múzeum vezetője.

Továbbá közölte, olyan növé-
nyeket telepítettek a kertbe, ame-
lyek mostanra már csak a gyergyói 
környezetben találhatók, ritka-

ságnak számítanak, többnyire vé-
dettek is, mint például a még fel-
lelhető jégkorszaki növények.

– A kiállítás lehetőséget nyújt 
az érdeklődőknek, hogy megis-
merjék azokat a növényeket, ame-
lyek mellett a környező erdőkben, 
hegyekben csak elsétálnának – 
fűzte hozzá Csergő.

A növények mellett a kert-
ben lapidáriumot is felállítottak, 
amely szorosan kapcsolódik Ja-
kab Gyula már látogatható kiál-
lításához.

– Jakab Gyula jelentős kőtöm-
böket adományozott a múzeum-
nak, de méretüknél fogva nem 
férnek el a tárlókban, ezért az 
udvaron kaptak helyett, így a bo-
tanikus kert mellett a kőzetek is a 
gyergyói hegyek, sziklák hangula-
tát idézik – közölte Csergő.

A botanikus kert július végéig 
elkészül, terv szerint augusztus 
első napján már nyitott kapukkal 
várja a látogatókat.

– A kertben lesz kis sziklakert, 
tavacska, padok és sétálóösvé-
nyek, mindez lehetőséget teremt 
a pihenésre is – tájékoztatott 
Csergő, elmondva, hogy tavasztól 
őszig nyitva tartják a kertet, átad-
va a lakóknak mint közterület, és 
reméli, ezúton is sikerül néhány 
ember figyelmét felkelteniük a 
múzeum tevékenysége iránt, és 
többen látogatják majd. 

Alakul a múzeumkert. Zöld sarok fotó: miklós réka

Kreatív fiatalok. Nem skolasztikus módszerekkel dolgoztak  fotó: siklódi Zsolt

> Intenzív táncoktatás Gyergyó
szent miklóson. Let’s Dance! Workshop 
elnevezéssel szervez egész napos műhely-
gyakorlatot a gyergyószentmiklósi Real 
Attraction Tánciskola, amelyen a saját ok-
tatóikon kívül többszörös világ- és Euró-
pa-bajnok táncoktatók és koreográfusok 
érkeznek Magyarországról, hogy bemuta-
tóval egybekötött előadásokat tartsanak 
az érdeklődőknek. – Szükségesnek éreztük 
megszervezni ezt a műhelygyakorlatot, 
hogy megmutassuk a nagyközönségnek, 
mivel is foglalkozunk, illetve ismertessük 
a hiphop és street dance műfajokat a hely-
béliekkel – közölte Medve Zoltán, a Real 

Attraction Tánciskola vezetője, aki a saját 
műfajában országos bajnok, valamint több 
ízben ért el dobogós helyezést Európai-baj-
nokságon is. A műhelygyakorlat nyitott, 
tánccsoportokat, sportklubokat is várnak, 
illetve bárkit, akit érdekel a tánc művészete. 
A Let’s Dance! Workshop holnap 12 óra-
kor veszi kezdetét a gyergyószentmiklósi 
Korona nagytermében, a nevezési díj 40 lej 
személyenként. 

> Képzőművészeti Egyetemek Kol
lokviuma Szárhegyen. Hargita Megye 
Tanácsa és a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központ idén negyedik 

alkalommal szervezi meg július 15–29. 
között a Képzőművészeti Egyetemek 
Kollokviumát. A rendezvény célja képző-
művészeti egyetemek közelítése, egymás 
megismerése, kapcsolatok építése. A tá-
bor ideje alatt a részt vevő hét egyetem 
tanszékvezetői és általuk javasolt diákok 
bemutatkoznak egymásnak, közösen 
alkotnak, és megpróbálnak közös kap-
csolódási pontokat keresni tanszékeik, 
egyetemeik és saját munkásságuk műkö-
désében, folyamatában. Az itt született 
munkákat vándorkiállításon mutatják 
be az összes részt vevő egyetem kiállító-
termeiben, a tábor zárókiállítását július 

28-án 18 órakor nyitja meg Siklódi Zsolt 
képzőművész, a szárhegyi szervező intéz-
mény munkatársa.

> Szárhegyen a Barozda. A július 
8–15. között zajló Csíkszeredai Ré-
gi zene Fesztivál keretein belül a gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastélyban fellép az 
1976-ban alakult csíkszeredai Barozda 
együttes, új felállásban. A Györfi Erzsé-
bet, Elekes Emőke, Pávai István és Simó 
József alkotta kvartett Tódor Katalin 
közreműködésével lép színpadra július 
14-én, szombaton este 7 órától. A kon-
certre a belépés ingyenes.hí
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nyaralás határon innen és túl. 
Ma ért véget a magyarországi 
Hajdú-Bihar megyei, illetve Besz-
terce és Hargita megyei gyerekek 
Jelen, múlt, jövő... című, történel-
mi, honismereti tábora. A nyaraló 
gyerekek a Gyergyószárhegyi Mű-
vészeti és Kulturális Központ ven-
dégei voltak. Július 18–24. között 
azonban a Hargita Megye Taná-
csa Összetartozunk közösségépítő 
programja keretében Hargita és 
Beszterce megyei gyerekek vesz-
nek részt hasonló táborozáson 
Hajdú-Bihar megye termálvizei-
ről híres településein. (J. A.)
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CSÍKSZEREDA 
SZAVAZÓKÖRZETEI

1. sz. szavazókörzet: Csíki Játékszín 
(Temesvári sugárút 6. sz.): Petőfi Sándor 
u., Nicolae Bălcescu u., Kőrösi Csoma 
Sándor u., Hősök u., Temesvári sugárút 
2., 3–9., Szabadság tér 2–12., 7–15. sz., 
Majláth Gusztáv Károly tér, Borvíz u., Mihai 
Eminescu utca 1., 2–4., Gál Sándor u., 
Kossuth Lajos nr. 11–13.

2. sz. szavazókörzet: Nagy István Mű
vészeti Líceum (Szabadság tér 18. sz.): 
Kossuth Lajos u. 1–9., 2–18., Temesvári 
sugárút 20–22., Octavian Goga sétány, 
Decemberi forradalom u. 1–19.

3. sz. szavazókörzet: Sapientia egye
tem (Szabadság tér 1. sz.): Kossuth Lajos 
u. 20–38., Nagy István festő u. 2–14., Szív 
utca 2–14., Temesvári sugárút 29–37.

4. sz. szavazókörzet: Nagy Imre Ál
talános Iskola (Decemberi forradalom u. 
1. sz.): Márton Áron u., Csütörtök u., De
cemberi forradalom u. 2–16., Stadion u., 
Nagyrét u. 2–16., Szív u. 3–5., Temesvári 
sugárút 24–28., 45–65.

5. sz. szavazókörzet: Sportcsarnok 
(Stadion u. 3.): Decemberi forradalom 
u. 26–44., Szív u. 7–9., Nagyrét u. 18–
24., 21–31., Temesvári sugárút 30–48., 
Tanorok u.

6. sz. szavazókörzet: Petőfi Sándor 
Általános Iskola (Petőfi Sándor u. 40.): 
Szentlélek u., Nyárfa u., Lejtő, Podişului, 
Unio u., Zöldfa u., Galamb u., Szabadság 
u., Venczel József u., Fecske u., Müller 
László u., 1956 tér

7. sz. szavazókörzet: Liviu Rebreanu 
Általános Iskola (Jégpálya u 2.): Brassói 
út 5–9., 2–26., Vörösmarty Mihály u., Mi
hail Sadoveanu u., Mihai Eminescu u. 6., 
9–19., Kossuth Lajos u. 17–43., 46., Piac 
u., Jégpálya u.

8. sz. szavazókörzet: Napraforgó Nap
közi Otthon hosszított programmal (Hargita 
u. 34.): Mérleg u., Villanytelep u., Hargita u. 
2–18., 1–11., Fűzfa u., Kossuth Lajos u. 42.

9. sz. szavazókörzet: Goscomszékház 
(Akác utca 1.): Fürdő u., Barompiac u., 
Vadász u., Tavasz u., Halász u., Gyár u., 
Hajnal u., Akác u., Búza u., Reménység u., 
Olt u., Sas u., Kút u., Levendula u., Vasfúvó 
u., Hargita u. 20–188., 15–169. sz., Zenit, 
Aratástető, Mogyorós, Várkő utca

10. sz. szavazókörzet: József Attila Ál
talános Iskola (Miron Cristea u. 1.): Szász 
Endre u., Zöld Péter u., Bolyai u., Gólya u., 
Ifjúság u., Hóvirág u., Gábor Áron u., Miron 
Cristea u., Testvériség sugárút 1–7., 2–6. 
sz., Puskaporos u., Brassói út 11–79., Tu
dor Vladimirescu u. 1–21., 2–30., Vár tér.

11. sz. szavazókörzet: József Attila Ál
talános Iskola sportterme (Testvériség su
gárút 20.): Tudor Vladimirescu u. 23–71., 
32–74., Mikó u., Bérc u., Dr. Dénes László 
u., Akarat u., Testvériség sugárút 8–10., 
Lendület sétány 2–14., Fenyő u. 1–3.

12. sz. szavazókörzet: József Attila 
Általános Iskola (Testvériség sugárút 20.): 
Testvériség sugárút 12–18., Lendület sé
tány 3–9., 15–30., Fenyő u. 5–11., 10–54., 
Nárcisz sétány 2–6., Fortuna Lakópark

13. sz. szavazókörzet: József Attila 
Általános Iskola sportterme (Testvériség 
sugárút 20.): Testvériség sugárút 22–34., 
Pacsirta u., Nárcisz sétány 1–9., Suta sé
tány

14. sz. szavazókörzet: Aranyalma 
Nap közi Otthon (Gyermek sétány 6.): Test
vériség sugárút 9–21., Gyermek sétány

15. sz. szavazókörzet: Székely Károly 
Iskolacsoport (Hunyadi János u. 29/B.):  
Hunyadi János u., Tető u., Kós Károly u., 
Sarkadi Elek u., Szent Ágoston tér, Szent
király u., Tarló u., Barancs u., Kalász u., Pi
pacs sétány, Nefelejcs sétány

16. sz. szavazókörzet: kultúrház (Zsö
gödi Nagy Imre utca nr. 140.): Zsögödi Nagy 
Imre utca, Kőbánya u., Harom u., Kútpatak 
u., Câmpul Mic, Zsögöd u. + Natur Lakó
park, Zsögödfürdő u., Brassói út 81–135.

17. sz. szavazókörzet: Csíksomlyó 
Egyesület székhelye (Szék u. 123.): 
Szék u., Szék u. II, Barátság u., Apor 

Péter, Bánya, Széked, Somlyó, Kájoni Já
nos, Kissomlyó, Malom, Nyírfa, Köves, 
Csobotfalva, Székely Mózes, Lovarda, 
Ferencesek, Fodorkert, Kas, Fésülő, Pün
kösd, Agyagfalva, Barátok kertje, Álmos 
vezér, Előd vezér, Huba vezér, Kond ve
zér, Ond vezér, Tas vezér, Töhötöm vezér, 
Nagymező u. 36–150, 49–151., Testvéri
ség sugárút 12–20. sz., Fenyő u., Fortuna 
Park sétány.

18. sz. szavazókörzet: taplocai kultúr
otthon (Taploca u. 93.): Taploca u., Haladás 
u., Kertészek u., Gyűjtő u., Szérű u., Rét, Tó 
u., Domb, Hársfa u., Jókai Mór u., Hollók u., 
Patak u., Lázár u., Forrás u., Nap u., Hold u., 
Kicsi u., Zsák u., Nagymező u. 2–34., 1–47.

19. sz. szavazókörzet: Nyirő József Ál
talános Iskola (Hargitafürdő): Hargitafürdő

GYERGYÓSZENTMIKLÓS 
SZAVAZÓKÖRZETEI

20. sz. szavazókörzet: Kós Károly 
2. sz. Általános Iskola (Kossuth Lajos u. 
124. sz.): Kőbánya S1–A–B–C tömbházak, 
Külső u. 69–147., 112–152., Állomás u., 
Gorundului u. 61 –139., 74–150., Keskeny 
u., Kossuth Lajos u. 83–193., 72–218., 
Gyöngyvirág u., Kis u., Malom u. I–IV, 
Új u., Tatárok u. 145., 146–154., Hársfa, 
Muskátli, Sasok, Testvériség IMG, Testvé
riség 24., Bucsin lakónegyed 22–A,B,C,D;  
23–A,B,C; 24–A,B,C; 25A,B,C,D,E; 26–
A,B,C,D; 27–A,B,C,D; 28–A,B tömbházak

21. sz. szavazókörzet: Kós Károly 2. sz. 
Általános Iskola (Kossuth Lajos u. 124. sz.): 
Bucsin lakónegyed 7–A,B,C,D,E; 8A; 9A; 
10–A,B,C,D,E; 11–A,B; 12–A,B; 13–A,B; 
14–A,B; 15–A,B; 16–A,B; 17–A,B; 18–
A,B,C,D,E,F; 19–A,B,C,D,E; 20–A,B,C,D; 
21–A,B,C,D

22. sz. szavazókörzet: Művelődési 
Központ (Testvériség sugárút 9. sz.): Víz u., 
Békény u., Mező u., Dózsa György u., Külső 
u. 1–67., 2–110., Régi gyár u., Gorundului 
u. 2–54., 1–53., Kossuth Lajos u. 53–81., 
42–70., Fazekas u., Tűzoltó u. 1–49., 
2–42/a, Tatár u.1–43., 2–28., Bucsin lakó
negyed: 1–A,B,C; 2–A,B; 3–A,B; 4–A,B; 
5–A,B; 6–A,B, Virág lakónegyed: 31–A,B; 
33–A,B; 35–A,B

23. sz. szavazókörzet: Művelődési 
Központ (Testvériség sugárút 9. sz.): Virág 
lakónegyed: 5–A,B; 6–A,B 40–A,B; 41– A, 
B,C,D,E; 42–A,B,C; 43–A,B,C,D,E,F,G; 44–
A1,A2,B,C; 45–A,B1,B2,B3,C,F,G,H,E,I; 
46–A, B,C1,C2,D; bl. ANL 47; bl. ANL 48; 
49–B,C,D,E; 50–A,B,C; 51–A,B,C,D, Test
vériség sugárút 5.

24. sz. szavazókörzet: Vaskertes Álta
lános Iskola (Kossuth Lajos u. 2. sz.): Mező
gazdászok u., Pacsirta u., Mihai Eminescu 
u., Kossuth Lajos u. 1–51., 2–40., Rózsák u., 
Meszes u., Virág lakónegyed 7. (A,B), 8. (A, 
B), 11. (A, B), 12. (A, B), 13., 14. (A, B), 15. 
(A,B), 16. (A,B), 17., 18., 19., 20. (A,B,C), 21. 
(A, B, C, D, E, F), 22. (A, B, C, D), 23. (A, B), 
25. (A, B), 39. (A, B, C, D) garzontömbház.

25. sz. szavazókörzet: Salamon Ernő 
Gimnázium (Gyilkostó u. 3–5. sz.): Kápolna 
u., Kárpátok u., Temető u., Építő u., Tégla
gyár u., Dr. Fehér Dávid u., Földvári Károly 
u., Makk u., Kiss Antal u., Gyilkostó sugár
út 1–103., 2–112. (9. sz. és a 9es tömb
ház nélkül), D 1–2es tömbház, Szabadság 
tér, Nyíres u., Miron Cristea u., Mocsár u., 
Nicolae Bălcescu u., Tűzoltó u. 51–89. és 
44–78. sz., Kapu u., Kórház u. (az A és B, 
valamint az IPEGtömbházak kivételével), 
Stadion u., Varga Katalin u., Új Élet u., Győ
zelem u.

26. sz. szavazókörzet: Gépipari Szak
középiskola (Márton Áron u. 13–15. sz.):  

Arany János u., Fürdő u., Örmény temp
lom u., Budai Nagy Antal u., Őz u., Cloşca 
u., Két híd u., Fogarassy Mihály u., Kis 
u., Gábor Áron u., Hóvirág u., Gödrös u. 
1–25., 2–32. sz., Margaréta u., Márton 
Áron u., Alma u., Legelő u., Halászok u., 
Petőfi Sándor tér, Galambok u., Fecske u., 
Akác u., Selyem u., Tudor Vladimirescu 
tér, Vadászok u., Forradalom lakónegyed 
A,B,D,F,G; I/40 A, B; 9; 9A; 9B tömbházak, 
Gyilkostó sugárút 9. sz. és 9es tömbház, 
Kórház u. A, B és IPEGtömbházak, Visz
szafolyó u.

27. sz. szavazókörzet: Batthyány Ig
nác Szakközépiskola (Gyilkostó sugárút 
149. sz.): Ady Endre u., Mogyorós u., Ba
lázs Pál u., Fenyő u., Vár u., Csobothegy 
u., Csiszér u., Csengettyű u., Crişan u., 
Kőrisfa u., Magyar u., Csikykert u., Göd
rös u. 27–77. és 34–76. sz., Gyilkostó 
sugárút 105–225., 114–230., Malom u., 
Erdő u., Haladás u., Rákóczi Ferenc u., 
Szurokfőző u., Rövid u., Tölgyfa u., Szik
la u., Felső iskola u., Sáros u., Kovács 
Péter u., Várpataka u., 4es kilométer 
(Szarvas, Sízők, Magasbükk, Forrás és 
Medve lakótelepek)

28. sz. szavazókörzet: Gyilkostói Álta
lános Iskola: Gyilkostó.

SZÉKELYUDVARHELY 
SZAVAZÓKÖRZETEI

29. sz. szavazókörzet: Bányai János 
Szakkollégium (Budvár u. 8/A. sz.): Sósfür
dő u., Borsairét, Medence u., II. Rákóczi 
Ferenc u., Budvár u.

30. sz. szavazókörzet: Bányai János 
Szakkollégium (Budvár u. 8/A. sz.): Cse
rehát, Kis Gergely, Domb u., Imecs László 
u., Kuvar u., Csere u., Felső Csere u., Élte
tőkút u., Keskeny u., Berde Mózes u., Tu
lipán u., Vásárhelyi Gergely u., Soó Rezső 
u., Árpád tér

31. sz. szavazókörzet: Zsibongó Nap
közi Otthon (Malom u. 33. sz.): 1918. De
cember 1. u., Bereg sétány, Rövid u., Hárs
fa sétány, Malom u.

32. sz. szavazókörzet: Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Líceum (volt Taní
tóképző Líceum) (Márton Áron tér 1–2.): 
Márton Áron tér, Kőkereszt tér, Szent Imre 
u., Iskola u., József Attila u., Kút u., Ró
zsa u., Csizmadia udvar, Attila u., Csalóka 
u., Móricz Zsigmond u., Szeles János u., 
Sarkantyú u., Köveshágó u., Napsugár u., 
Nárciszrét u.

33. sz. szavazókörzet: Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Líceum (volt Taní
tóképző Líceum) (Márton Áron tér 1–2.): 
Kossuth Lajos u., Városháza tér, Vár u., 
Eötvös József u., Kornis Ferenc 1–23., 
2–28., Petőfi Sándor u., Tompa László u., 
Tó u., Görbe u., Baróti Szabó Dávid u., 
Sziget u.

34. sz. szavazókörzet: Városi Műve
lődési Ház (Tamási Áron 11. sz.): Méhek 
u., Bányai János u., Mihai Eminescu u. 
1–5., 2–6. sz., Szegfű bejárat, Megálló 
u., Mihail Kogălni cea nu u., Orbán Balázs 
u. 1–11., 2–10., Tamási Áron u. 1–37., 
2–28. sz., Tomcsa Sándor u., Park u., Hu
nyadi János u.

35. sz. szavazókörzet: Kós Károly Lí
ceum (Nicolae Bălcescu u. 35. sz.): Mező 
u., Holló u., Ugron Gábor u., Farcádi u., 
Orbán Balázs u. 59–201., 60–164. sz., 
Mihail Sadoveanu u., Szombatfalvi u., Ta
mási Áron u. 30–62., 39–91. sz., Sas u., 
Templom u., Bartók Béla u., Kamilla u.

 36. sz. szavazókörzet: Kós Károly 
Szakközépiskola (Nicolae Bălcescu u. 
35. sz.): Nicolae Bălcescu u., Benkő Jó

Hargita megye
2012/212-es rendelet

a 2012. július 29-i Románia államelnökének lemondatására 
szervezett országos népszavazás 

Hargita megyei szavazókörzeteinek megszámozásáról

A 2012. július 29i országos népszavazás tárgyának és dátumának meghatá
rozására vonatkozó 2012/34es parlamenti határozat alapján, Románia elnökének 
lemondatására vonatkozóan;

Szem előtt tartva az újraközölt 2000/3 sz. törvényt a népszavazás megszervezé
sére és lebonyolítására vonatkozóan;

Figyelembe véve a 2008/35. törvény 18. és 50./h2 szakaszainak előírásait a 
képviselőház és szenátus megválasztására vonatkozóan, valamint az újraközölt 
2004/67es számú törvényt a helyi közigazgatási hatóságok megválasztására vo
natkozóan, a 2001/215ös számú közigazgatási törvényt, valamint a 2004/393as 
számú törvényt a helyi választottak statútumára vonatkozóan;

Összhangban a 2012/684es számú kormányhatározattal, a 2012. július 29i or
szágos népszavazás megszervezési és lebonyolítási programjának jóváhagyására, 
Románia elnökének lemondatására vonatkozóan;

A prefektusra és a prefektusi intézményre vonatkozó, újraközölt 2004/340es 
törvény 26. szakasza, valamint a 2006/460as kormányhatározat 6. szakaszának 
1. és 2./i. bekezdései alapján Hargita megye prefektusa kibocsátja a jelen rendeletet:

1. szakasz: Románia államelnökének lemondatását célzó 2012. július 29i or
szágos népszavazás lebonyolítására, a mellékelt Hargita megyei szavazókörzetek 
listája a jelen rendelet szerves részét képezi;

2. szakasz: A jelen rendeletet a közvélemény tudomására hozzák a helyi sajtó 
révén, közlik az érdekelt intézményekkel és hatóságokkal.

Urzică AugustaCristina 
prefektus
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zsef u., Cseresznye u., Ion Creangă u., 
Wesselényi Miklós u., Dózsa György 
u., Mihai Eminescu u. 7–23., 8–26. sz., 
Homoród u., Kőrösi Csoma Sándor u., 
Kriza János u., Orbán Balázs u. 12–58., 
13–57. sz., Lejtő u., Sólyom u., Küküllő 
u., Varga Katalin u., Bíró Lajos u., Nyirő 
József u., Agyagdomb u., Gyerkes Mi
hály u., Telekpataka u., Hargita u., Vizi
gótok u.

37. sz. szavazókörzet: Bethlen Gá
bor utca 50. szám: Ady Endre u. 1–9., 
2–18. sz., Fehér bejárat, Bethlen Gábor 
u. 1–49., 2–72. sz., Szűcs udvar, Mihály 
udvar, Kornis Ferenc u. 25–39., 30–38. 
sz., Függetlenség sugárút 31–33. sz., 
Szarkakő u., Sport u., Tábor u. 1–27., 
2–62. sz., Vásártér 1–13., 4–10. sz., Vil
lanytelep u.

38. sz. szavazókörzet: Orbán Balázs 
Általános Iskola (Függetlenség sugárút 
37. sz.): Függetlenség sugárút 1–29., 
2–20. sz.

39. sz. szavazókörzet: Orbán Balázs 
Általános Iskola (Függetlenség sugárút 
37. sz.): Testvériség u., Virradat bejárat u., 
Béke u., Tavasz sétány 1–5. és 2–12. sz.

40 sz. szavazókörzet: Orbán Balázs 
Általános Iskola (Függetlenség sugárút 
37. sz.): Ady Endre u. 11–39., 20–24., 
Bem József, Lorántffy Zsuzsanna u., Zöld 
u., Tábor u. 31–47. és 64–70. sz., Szá
szok tábora u., Szigethy Gyula Mihály 
u., Siménlok u., Függetlenség u. 35–41., 
22–42., Szent János u.

41. sz. szavazókörzet: Bethlen Gábor 
Általános Iskola (Ifjúság u. 3. sz.): Téglave
tő bejárat, Verőfény bejárat, Virág sétány, 
Mórum bejárat, Győzelem u. 1–7. sz.

42. sz. szavazókörzet: Bethlen Gábor 
Általános Iskola (Ifjúság u. 3. sz.): Függet
lenség sugárút 43–63. és 44–80. sz.

43. sz. szavazókörzet: Bethlen Gábor 
Általános Iskola (Ifjúság u. 3. sz.): Tihadar 
bejárat 1–5., 2–6. sz., Győzelem u. 9–13. 
és 8. sz., Kovácsok u., Ifjúság bejárat, Kis
köved u. 18–24.

44. sz. szavazókörzet: Bethlen Gábor 
Általános Iskola (Ifjúság u. 3. sz.): Téglave
tő bejárat, Gyepes bejárat, Kisköved 1–17. 
és 2–16., Építők 15., 17. és 19. sz.

45. szavazókörzet: Bethlen Gábor Ál
talános Iskola (Ifjúság u. 3. sz.): Cekend 
sétány, Kárpátok bejárat, Bethlen Gábor 
u. 51–73. és 74–118. sz., Vásártér 2. sz., 
Solymossy u., Gábor Áron u., Pacsirta u., 
Kalonda bejárat.

46. sz. szavazókörzet: Móra Ferenc 
Általános Iskola (Győzelem u. 16. sz.): Sza
bók u., Fazekasok u., Asztalosok u. 3. sz., 
Szemlér Ferenc u.

47. sz. szavazókörzet: Móra Ferenc 
Általános Iskola (Győzelem u. 16. sz.): 
Bethlenfalvi u. 1–51/A, 2–80. sz., Búza 
u., Haáz Rezső u., Forrás u., Kós Károly u., 
Fások u., Vámbejárat u., Céhek u., Dávid 
Ferenc tér, Lakatosok u., Lakatos István 
u., Keresztapa u., Balassy Ferenc u.

48. sz. szavazókörzet: Móra Ferenc 
Általános Iskola (Győzelem u. 16. sz.): 
Győzelem u. 18–50. és 15–41. sz., Aszta
losok u. 1. sz.

49. sz. szavazókörzet: Móra Ferenc 
Általános Iskola (Győzelem u. 16. sz.): Épí
tők u. 1–35., 2–24/2., Cipészek u.

50. sz. szavazókörzet: Kipi-Kopi 
Nap közi Otthon (Termés utca 1. sz.): 
Bethlenfalvi út 53–263. és 84–326. sz., 
Strand, Ösvény u., Termés u., Mikes Ke
lemen u., Fák u., Kadicsfalvi u., Kőbánya 
u., Gyümölcsfa u., Átjáró u., Gát u., Fenyő 
u., Török Ferenc u., Reményik Sándor u., 
Bükkfa u., Lomb u., Fecske u.. Akác u., 
Carierei, Guttenberg

MAROSHÉVÍZ 
SZAVAZÓKÖRZETEI

51. sz. szavazókörzet: 8. sz. Miron 
Cristea Általános Iskola (Avram Iancu 
u. 4. sz.): Nicolae Bălcescu u. A, B, C, 
D, E, F tömbházak, 1–4. szám, Victor 
Babeş u. A, B, C, D tömbházak 1–3. sz., 
Miron Cristea u. 1–11. házszám, vala
mint az A, B, C, D tömbház, Vásár u. A, 
B tömbházak és 1–65. házszám

52. sz. szavazókörzet: 8. sz. Miron 
Cristea Általános Iskola (Avram Iancu u. 
4. sz.): Borszék u. 1–20., Szabadság u. 
1–66. sz., Mihail Kogălniceanu u. 1–15. 
és az A, B, C tömbházak, Avram Iancu 
u. 1–146. sz., Hősök u. A, B tömbházak, 
1–15. sz. Mezőgazdászok u. 1–20. sz., 
Szegfű u. 1–31., Maros u. 1–25. sz., Ősz 
u. 1-19. sz., Nyár u. 1–18., Márton Áron 
Püspök u. 1–25. sz.

53. sz. szavazókörzet: Kemény Já
nos Gimnázium (Sportolók u. 5/G. sz.): 
Tulipán u. 116., Alkonyat u. 1–8. sz., 
Mioriţei u. 1–10. sz., Partizánok u. 1–3. 
sz., Sportolók u. 1–41. sz., A, B, C, D, E, 
F, G, H, I tömbházak, Fűzfa u. 1–14. sz., 
Stadion u. 1–19. sz., Győzelem u. 1–16., 
Rózsák u. 1–5. sz.

54. sz. szavazókörzet: Voinicel Napkö
zi Otthon (Állomás u.): Fürdő utca 1–16. 
sz., Luncani u. 1–48., Cascadei u. 1–7. sz., 
Zăpodea u. 1–54. sz., Vizek u. 1–17. sz., 
Források u. 1–6. sz., A, B, C, D tömbházak, 
Állomás u. 18., A80, B tömbházak, 1–3. 
házszámok

55. sz. szavazókörzet: 2-es sz. Álta
lános Iskola (Hársfa u.): Fenyő u. 1–12. 
sz., O. C. Tăslăuanu u. 1–15. sz., Măgura 
u. 1–35. sz., Szeder u. 1–233. sz., Eper 
u. 1–61. sz., Nyírfa u. 1–38. sz., Mun
kások u. 1–36. sz., Nyárfa u. 1–10. sz., 
Orgona u. 1–7. sz., Remény u. 1–25. sz., 
Hársfa u. 1–37. sz., Zencani u. 1–118. 
sz., Kárpátok u. 1–2., Crângului u. 1–39. 
sz., Március 8. u. 1–17. sz., Kis u. 1–6. 
sz., Villák u. 1–3. sz.

56. sz. szavazókörzet: Andrei Şaguna 
Általános Iskola (1918. December 1. u.): 
Hosszú u. 1–280. sz., Ibolya u. 1–10. sz., 
Liliom u. 1–9. sz., Hóvirág u. 1–13. sz., 
1918. December 1. u. 1–323. sz., Făgetului 
u. 1–18 sz., Vadászok u. 1–9. sz., Pădureni 
u. 1–13. sz., Văii u. 1–9.

57. sz. szavazókörzet: Mihai Emi
nescu Líceum (Ştefan cel Mare u. 6. 
sz.): Szarvas u. 1–37. sz. és A, B, C, 
D, E, G, H, I, J, L, M, N, O tömbházak, 
Virág u. 1–16. sz., Békás u. 1–31. sz., 
Malom u. 1–5. sz., Iazului u. 1–3. sz., 
Vâlcelelor u. 1–9. sz., Új u. 1–7. sz., Ju
harfa u. 1–16. sz., Tavasz u. 1–8. sz., 
Szamóca u. 1–5. sz., Kolostor u. 1–25. 
sz., Tisztás u. 1–5. sz., Brânduşelor u. 
1–8. sz.

58. sz. szavazókörzet: 4-es sz. 
Sfântul Ilie Általános Iskola (Ştefan cel 
Mare u.):  Ştefan cel Mare u. 1–113. sz., 
valamint C, E, F tömbházak, Mogyorós u. 
1–13. sz., valamint az A, B, C, D tömb
házak

59. sz. szavazókörzet: O. C. Tăs   lă -
uanu Gimnázium (Domb u. 9. sz): Domb 
u. 1–7. sz. és az A, B, C, D, E, F, G, H, J, 
L, M, N, K, P, O, I, S, R tömbházak

60. sz. szavazókörzet: Andrei Şaguna 
Általános Iskola (Kelemenpataka u. 5. sz.): 
Tölgyfa u. 1–80. sz., Szénások u. 1–49. 
sz., Tarnica u. 1–13. sz., Kelemenpataka u. 
1–202. sz., Méhek u. 1–34. sz., Vâgani u. 
1–48. sz.

61. sz. szavazókörzet: Székpataki Ál
talános Iskola (Székpatak 15. sz.): Székpa
tak 1–44. sz.

TUSNÁDFÜRDŐI 
SZAVAZÓKÖRZET

62. sz. szavazókörzet: Tusnádfürdő 
Polgármesteri Hivatala (Olt u. 63. sz.): 
Tusnádfürdő városa

BALÁNBÁNYA 
SZAVAZÓKÖRZETEI

63. sz. szavazókörzet: Művelődési 
Ház (December 1. u.): Olt u. 1, 1/A, 2, 3, 
6, 8, 8/A, 9/A, 10, 12, 14, 14/A, 16, 16/A, 
18. sz., Bánya u. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 15/A, 15/B, 17, 19, 21, 23. sz., Június 
1. u. 3., 5., 7 sz., Új u. 10, 11, 12, 13, 14. 
sz., Hosszú u. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
17/A sz., December 1. u. 9, 9/A, 9/B, 15 
sz., 16, 17. tömbházak, Virág utca 1, 36, 
36A. sz., Kovácsok pataka u. 1, 1/A, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 17/A, 18/A, 18/B, 18/C, 19, 20, 20/A, 
20/B, 18/C, 19, 20, 20/A, 20/B, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 26/A, 27, 28, 29, 29/A, 30, 32, 
32/A, 33, 33/A, 34, 35, 36. sz.

64. sz. szavazókörzet: 1-es sz. Álta
lános Iskola (December 1. u. 31/B. sz.): 
a December 1. u. 1–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 28, 
28/A; 175. szám alatti magánházak, a De
cember 1. utcában lévő 21, 22, 23, 24, 
24/A, E29(29), F31(31), 8, 8/A, I6, H5, 
G32, 32/A, 4. (a volt Virág utcai 4.)., 44., 
45. számú tömbházak, a Forrás utcában 
lévő 3., 3A, 3B és 3C tömbházak., a Virág 
utcai 41-es tömbház

65. sz. szavazókörzet: Geo Bogza Ál
talános Iskola (Virág u. 82. sz.): December 
1. u. 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33/A, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/A, 
43, 43/A, 45. sz., Kis u. 1, 2, 4, 5/A, 6, 6/A, 
8, 10. sz., Szeder u. 1–4. sz., Revendica u. 
1–5., 5/A, 7., FN., Mogyorós u. 1–6., 6/A, 
8., 10 és 10/A sz., Források u. 1., 1/B, 2–6., 
8. és 12. sz., a Virág utcai 42., 43., 46–48., 
45/A és 49-es tömbházak, a December 1. 
utcai 52-es tömbház

66. sz. szavazókörzet: Licurici Napkö
zi Otthon (Virág u. 10. sz.): Szarvas u. 1–5., 
5/A, 5/B, 6., 7., 8., 10., 10/A, 12., 14., 16. 
és 16/A sz., Tarkő u. 1–3., 3/A és 7. sz., 
Oltlaka u. 3., 3/A, 5., 7., 7/A, 11., 15–17., 
19. és 21. sz., Várbükk u. 4., 4/A, 14. és 
14/A sz., a Virág utcai 50., 51., 56., 57., 
63., 64., 65., 66. és 67-es tömbházak

67. sz. szavazókörzet: Tanulók Klub
ja (Virág u. 7. sz.): a December 1. u. 53., 
53/A, 54., 55., 59., 60., 61., 58., 62., 62/A, 
68., 69. tömbházak. B tömbház Sport

BORSZÉK 
SZAVAZÓKÖRZETEI

68. sz. szavazókörzet: Zimmethausen 
Iskolacsoport (M. Eminescu u. 2. sz.): Jókai 
Mór u.1–39. sz., Kerek sétány 8–24. sz., Hét 
forrás u. 1–74. sz., Belvedere u. 1–2. sz., 
Fenyő u. 1–12.sz., Kárpátok u. 25–143. sz., 
Szarvas u. 1–24. sz., Bükk u. 1. sz., Forrás 
u. 1–6. sz., Kapcsolat u. 1–14/A sz., Mihai 
Eminescu u. 3–51. sz., 2. és 2/A tömbhá
zak, Nadăsa u. 1–2. sz., Új u. 1–50. sz., Pe
tőfi Sándor u. 2–30. sz., Tavasz u. 1–13. sz., 
Stadion u. 2–8. sz., Tudor Vladimirescu u. 
1–11. sz., Üzem u. 1–7. sz.

69. sz. szavazókörzet: a helyi tanács 
székhelye, földszint (Kárpátok u. 6/A. sz.): 
Borului u. 6–7. sz., Borvíz u. 2–8. sz., Kár
pátok u. 1–24. sz., B1 és E1-es tömbház, 
Temető u. 1–8. sz., Ditrói út 1–57/A sz., 
Dózsa György u. 5–73. sz. és A, B, C, D, 
E2, F, G1 tömbházak., Málnás u. 1–9. sz., 

Nyírfa u. 1–23., Mezei u. 1 sz., Mândra u. 
1–10. sz., Kő u. 1–31. sz. és E3-as tömb
ház., Jövő u. 1–10. sz., Topliţei u. 1–105. 
sz. és a J., K., A20 és G2 tömbházak

SZÉKELYKERESZTÚR 
SZAVAZÓKÖRZETEI

70. sz. szavazókörzet: Bethfalvi Mű
velődési Otthon (Bethfalva 116.sz.): Erzsé
bet u., Băjeni u., Bethfalva

71. sz. szavazókörzet: Petőfi Sándor Ál
talános Iskola (Timafalvi u. 43. sz.): Vasút u., 
Virág u., Temető u., Gyár u., Állomás u., Ma
lom u., Nyárfa u., Marin Preda u., Timafalvi 
út., Varga Katalin u., Kordaberek u.

72. sz. szavazókörzet: Tanulók Klubja 
(Szabadság u. 62 sz.): Kossuth Lajos u. A1, 
A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, 
B9, B10, B11, B12, B13, C1, C2, C3, D1, 
D2 tömbházak, Szabadság u., Csekefalvi út 
és Kölcsey Ferenc u., Garázs udvar

73. sz. szavazókörzet: Polgármesteri 
Hivatal (Szabadság u. 27. sz.): Kossuth La
jos lakónegyed . E3, E4, E1, E2, D3, D4, F1, 
E5, E6, B14, G1, E11, E12, B15, G2, E13, 
E14, E7, E8, E9, E10, 1–80. tömbházak, 
Küküllő u., Arany János u., Kossuth Lajos 
u., Kertészek u., Petőfi Sándor u., Bem Jó
zsef u. és Fürdő u.

74. sz. szavazókörzet: művelődési 
ház (Kriza János u. 8. sz.): Búza u., Hargi
ta u., Kriza János u., Kutas Tava u., Farkas 
u., Gyárfáskert., G. Coşbuc u., Gábor Áron 
u., Rövid u., Budai Nagy Antal., Cserép
csűr u. 

75. sz. szavazókörzet: Berde Mózes 
Gimnázium (Orbán Balázs u. 1. sz.): Ady 
Endre u., Berde Mózes u., Mihai Eminescu 
u., Henter u., Kecskés u., Orbán Balázs 
u., Stadion u., Orbán Balázs lakónegyed., 
Gyertyánffy István u., Székely u., Sóskút 
u., Szécsi András festő u., Zata u.

76. sz. szavazókörzet: Fiatfalvi Csa
ládtervezési Központ (Fiatfalvi út 188. sz.): 
Fiatfalvi út.

SZENTEGYHÁZA 
SZAVAZÓKÖRZETEI

77. sz. szavazókörzet: Mártonffy Já
nos Általános Iskola (Hargita u. 63. sz.): 
Ady Endre u., Aurora u., Fenyő u., Kárpátok 
u., Mező u., Cuza Vodă u., Dózsa György u., 
Hargita u., Fecske u., Iskola u., Turisták u., 
Vadászok u., Vitusok u., Vitusok bejárata., 
Akarat u. 78. sz. szavazókörzet: Mártonffy 
János Általános Iskola (Köztársaság u. 24 
sz.): Május 1. u., Március 8. u., Mogyorós 
u., Homoródfürdő, Bethlen Gábor u., Szö
vetkezet u., Gyertyánffi Jónás u., Farkas u., 
Márton Áron u., Petőfi Sándor u., Tavasz u., 
Köztársaság u., Kalász u., Sportolók bejára
ta, Szelesek u., Ifjúság u., Sasok u., Csillag 
u., Akác u., Berenyi Margit u., Üzem u., 
Bükkfa u., Mihail Kogălniceanu u.

78. sz. szavazókörzet: Tamási Áron 
Általános Iskola (Mihai Eminescu u. 2. 
sz.): Új u., József Attila u., Hársfa sétány, 
Strand u., Márton Áron u., Turnătorilor u.

79. sz. szavazókörzet: Gábor Áron Ipa
ri Líceum (Mihai Eminescu 2. sz.): Mihai 
Eminescu u. 

80. sz. szavazókörzet: Bartók Béla 
Művelődési Ház (Gábor Áron u. 47. sz.): 
Budai Nagy Antal u., Szarvas u., Hősök u., 
Gábor Áron u., Lövétebánya u., Munkások 
u., Múzeum u., Haladás u., Rákos u., Kór
ház u., Fennsík u., Ősz u.

a szavazókörzetek közlését 
a 2012. július 16-i lapszámunkban

folytatjuk.

szavazókörzetei
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Az elmúlt hetek Aranyalma oldalain már emlegettük a szép há-
romszéki község, Zabola nevét. Most a település kialakulásáról szóló 
mondát olvashatjátok. 

Az egykori Orbaiszéken, Kézdivásárhelytől 14 km-re délre fekvő Zabo-
la ősidők óta lakott hely, közigazgatásilag hozzá tartozik Székelypetőfalva, 
Székelytamásfalva és Szörcse. Zabola és Tamásfalva között emelkedik az  
567 m magas Tatárhalom. Ez a név az 1658-as tatárbetöréshez kapcsolódik: 
az Erdélybe betörő tatárok elől a zabolaiak és a környék lakói a Halomra 
vonultak, és elszánt harcukkal feltartóztatták, megszalasztották a tatárokat. 
De másért is jelentős hely ez: honfoglalás kori temetőt tártak fel itt a régészek. 
A 192 feltárt sírban talált leletek értékes történelmi adatokat szolgáltatnak 
nemcsak Zabola, hanem az egész Székelyföld múltjáról. A leletek ugyanis azt 
igazolják, hogy már a 11. században jelentős magyar népesség lakta a vidéket. 

Zabolát legkorábban egy 1466-ból való dokumentum említi, itt tar-
tották abban az évben a székely nemzeti gyűlést. És hogy a mai mesénkre is 
utaljunk, a falu a nevét a hagyomány szerint az egykori határszéli, a tolva-
jok megzabolázására épített vártól kapta. A falu jelentős szerepet játszott a 
szék és a székelység életében. 

A falu története szorosan összekapcsolódik a Mikes család történetével. 
1478-ban a Mikes család vásártartási jogot nyert, ami a település fejlődésé-
ben fontos állomást jelentett. De bizonyára hallottatok már Mikes Kelemen-
ről, II. Rákóczi Ferenc hűséges társáról, aki szintén a zabolai Mikes-kastély-
ban gyermekeskedett. Itt született gróf Mikó Imre, akit Erdély Széchenyijének 
is neveznek. 

Aki Zabolán jár, érdemes megnéznie a 14. századi református erőd-
templomát és a Csángó Néprajzi Múzeumot. 

A két héttel ezelőtti Gondolkodóban kapott feladatra adott válaszáért 
a csíkszeredai Lupu Biankának küldjük Ferencz Imre Madárkirakat című 
könyvét. Az Aranyalmában közölt madaras verseket most egy kötetben jelen-
tette meg a szerző.

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Csató Ákos, II. osztályos, Csíkszereda

Bocz Stefánia, II. osztályos, Csíkszereda

Markó Béla

Nyári zápor
Borzas a pitypang, fésűje nincsen,
sárga haját
fújja a szél, és mossa a zápor,
két jó barát.
Kócos a mák is, nincs neki tükre,
könnye pereg,
földre lehull, és szertegurul már,
úgy didereg.
Lázas a rózsa, a nyelve piros,
mint a parázs,
vizsgálja itt is, fürkészi ott is
Doktor Darázs. 

Kormos István

Eső…
Jókedvükben az angyalok
Fölborítottak egy kannát
S lilla mennyből leskelődtek:
Csurog-e nyakukba eső?…

Pillés lábbal ugrándoztak,
Hulló csöppek port verdestek,
Hallgatták a háztetőkre
Füstölgő víz muzsikáját…

De Szent Péter rájuk dörrent:
Megszeppent a sok kis kócos,
A tócsákra sóhajt fújtak –
S szivárványt húztak az égre…

Benedek Elek

Esti dal
Lement a nap, esteledik, 
Erdő, mező sötétedik. 
Feljött már az esti csillag, 
A nyáj hazafelé ballag. 
  
Hazavágyik ember, állat 
Kívánja az édes álmat – 
Aludjatok, álmodjatok: 
Szép reggelre virradjatok! 

M oldva felől, a Nagy- és 
a Hegymöge-pataka 
völ gyeiben, elbújva 

nem  csak a rossz ember, hanem 
a háromszéki rónán végigüvöltő 
gyil kos szél elől is, réges-régen egy 
székely ős három fia: Ozsd, Bod és 
Zab telepedett meg. Mint a székely, 
féltették ők is, még saját maguknál 
is jobban a drága lovaikat és juhai-
kat, és amint eldőlt, ki hova esik, 
előbb az állataiknak ólat építettek, 
mert azt is már tudták, hogy a bősz 
Nemere, ha dühöngeni kezd, ké-
pes a borjút az anyjába fagyasztani. 
Lett is három szép falu, Ozsd óljá-
nál Ozsdola, Bod óljánál Bodola, 
Zab óljánál meg Zabola, mind a 
három olyan dolgos és takarékos 
néppel, hogy hamarosan szépen 
megtollasodtak. 

A Bod nemzetség volt a kör-
mösebb, hát leginkább ők látták 
annak búját, hogy csak a rossz 
idő elől tudott a falu elbújni a 
völgybe, a rossz ember elől nem, s 
nem is tehettek mást, a feneketlen 
mélységek és a szédítő magassá-
gok honában vitéz rabonbánjaik 
vezetése alatt örökké vívtak a két 
országot is sújtó határszéli tolva-

jokkal. Kedves volt a küzdelmük a 
hatalmas Hadúrnak is, mert látta, 
vitéz székelyei nem tűrik a rabló-
kat, s ha arat is a halál, a kegyetlen 
harcban fogy a gaz hatalma. 

Ismerte hát a mélység és ma-
gasság az ifjú Zabor nevét, mert ő 
még az édesapjánál is, aki kemény 
rabonbán hírében állt, vitézebb 
harcos volt, irtotta a rablókat, 
fényes sisakján meg-megvillant 
a fény, amint embereit sziklapár-
kányokat hágva a rengetegekben 
fészkelő fosztogatók ellen vezette. 
Egyszer már-már fényes diadalt 
arat, ha meg nem jelenik előtte a 
rablók vezérének a leánya, a szép-
séges Zaina. Tán a tiszta égből 
pottyant oda, és így szólt:

– Jó vitéz! Hogy kiirtod rab-
lónak tartott népemet, abban ne 
áltasd magad. Ha most szétvered 
is – mondta a gyönyörű tüne-
mény –, holnapra, mint hamu-
ból a tűzmadár, újjászületik, s 
jaj ezerszer annak, aki az útjába 
kerül. Hadd a sziklaváram ostro-
mát – állt elé a gyönyörű haja-
don –, vívjál velem.

– Eltévedett csillag, naplánya a 
hegynek – szólt a kihívóhoz az ifjú 

Zabor –, nem emelek én rád soha-
se kezet, mert győztesen is a szé-
gyentől pirulva állhatnék atyáink 
elé – mondta, de látta az egész szé-
kely had, a szép lányért az ifjú vezér 
hamar elfeledte, hogy ő a rablást 
megtorló kevély rabonbán fia.

– Ha nem vállalod a párbajt 
– folytatta Zaina szerelmes szép 
hangon –, térj meg, ifjú vitéz rög-
vest a győztes népeddel, s lent, 
hol van, mit védened, rakass erős 
várat, kalandoroknak az lesz igazi 
zabola. 

Bölcsen szólt a szép leány, haj-
lott rá a székely, mire az ifjú Zabor 
is szép, tüzes férfihangon fordult a 
szelíd csillaghoz.

– A várban, mely nem díszíti a 
hegy büszke ormát, hanem a falu 
kellős közepén rablót zablázva bé-
kességre vigyáz – ha szépen meg-
kérem kezed, szép Zaina, leszel-e, 
mondd, a várunk asszonya?

Egy cseppet se szabódott a he-
gyek szép leánya, ifjú kedvesével 
a fényes esküvő után boldogan 
költözött be a várba, amelyet ma 
is úgy hívnak, Zabola, mert azt 
bölcsen ő maga is a határ széli tol-
vajok ellen annak szánta.

Ambrus Lajos

Zabola

Kristó Tibor

Kis Kék Begy

Hány éves Csiga Zsiga? Kiderül, ha jól számolsz! Indulj a nyíltól! Ha elkészültél, vágd ki a 
rejtvényt és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, Szentlé-
lek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő
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Csanádi Imre

Esőbiztató 
Ess, ess, eső,
Szomjas a mező!
Zab szaporodjon,

Búza bokrosodjon,
Fű zöldüljön,
Kasza alá dűljön. 

Túl a felhők
rengetegén
terpeszkedik
a Varázshegy.
Előtte az
ezüst tisztás,
ott járkál egy
Kis Kék Begy
Nem látható,
csak akkor ha
nagyon csend van.
Napsütésben
villan elő
a gyöngy tollú,
ezüst csőrű,
csinos lábú
Kis Kék Begy.
Épp ebédel,
csimaszt fogyaszt,
s iszik reá
patakvizet
Kis Kék Begy.
Szeretik őt
szántóvetők,
mert pusztítja
a legyeket.
Méltányolja,
ha kedvelik,
ezért büszke,
s ettől feszít,
nagy begyesen
Kis Kék Begy.
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A párnád alatt találtad ezt a 
cikket? A szüleid próbálták az 
egyetemről szóló bemutatót az éj 
leple alatt belopni az álmaidba, 
abban bízva, hogy eldöntöd, mi 
leszel, ha nagy leszel, és végre 
beiratkozol? Nincs kedved hozzá, 
mert már megint tanulni kell? Azt 
hallottad, hogy az egyetem unal-
mas, és külföldön több lehetősé-
ged van? Minden eddigi kérdésre 
IGEN-nel válaszoltál? 

Ne a mamáért, 
magadért tanulj tovább! 
Ha most kellene egy önéletraj-

zot írnod, mi szerepelne benne? 
Név, születési dátum. Érettségi 
eredmény: 8,45. 

Csupasz.
Ma már lassan mindenkinek 

van felsőfokú végzettsége. Az egye-
temi tanulmányokat elismerő okle-
vél olyanná vált, mint az érettségi 
diploma. Alulmaradhatsz nélküle. 

A kérdés ma már nem az, hogy 
van-e, hanem, hogy miről szól?  
Hogy megtaláltad-e azt, amiben a 
legjobb vagy? Képes vagy-e kitűnni 
a tömegből? Tudod-e érvényesíteni 
a tudásodat, gyakorlatba ültetni az 
elméletet? Hogy téged választa-
nak-e az állásinterjú után 15 másik 
jelentkező közül? 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem több mint tíz éve vesz 
részt az erdélyi fiatalság felsőfokú kép-
zésében. A csíkszeredai Biomérnöki 
és Élelmiszertudományi Tanszékek 
különböző szakokat ajánlanak Ne-
ked. Találd meg, miben vagy a leg-
jobb!

Vezető típus vagy? Szereted a 
konkrét, precíz dolgokat, nagyot 
mersz álmodni, és nagy dolgok 
megvalósításában akarsz részt 
venni? Érdekel a faluturizmus, az 
ökoturizmus, szeretnéd tudni, ho-
gyan kell egy ilyen vállalkozást meg-
tervezni, felépíteni és sikerre vinni? 
A csíkszeredai Közélelmezési és 
Agroturisztikai mérnöki mene-

dzser szakot Neked találták ki! Az 
egyetem elvégzése után számtalan 
területen helyezkedhetsz el. Lehetsz 
turisztikai menedzser, szálloda-, 
étteremvezető, gyártás-, termékfej-
lesztő mérnök, üzlet-, piacfejlesz-
tési menedzser, de akár egy agro-, 
ökoturisztikai egység vezetője is. 

De ha az alternatív energia-
források érdekelnek, ha arra vagy 
kíváncsi, hogyan állítják elő a gén-
módosított szervezeteket, mitől 
hatékonyabb az enzimes mosópor, 
vagy szívesen végeznél DNS-alapú 
teszteket, az Ipari biotechnológia 
szakot ajánljuk! Európában egyre 
több ország látja az alternatív ener-
gia-előállítás pozitív hozadékait. 
Székelyföldön az elmúlt időszakban 
vízierőművek, napenergiát előállító 
rendszerek épültek. Vegyél részt 
akár Te is a fejlesztésekben!

Puffasztott élelmiszerek, fel-
fújt alma, krumpli, barack, kiol-
vashatatlan anyagokból előállított 
burgonyachips: ha érdekel, hogy 
mit eszel, ha szeretnéd tudni, miből 
készülnek a boltok polcain található 
élelmiszerek, ha kíváncsi vagy a cím-
kéken felsorolt E betűkre... Lehetsz 
élelmiszertechnológus vagy élelmi-
szerbiztonsági szakember, fogyasz-
tóvédelmi szakértő, de akár a saját 
élelmiszervállalatodat is vezetheted! 
Tanulj tovább a Sapientia – EMTE 
Élelmiszeripari mérnöki szakán!

Ha szereted a természetet, 
minden erőddel óvod a környe-
zetedet, és haragszol arra, aki 
szennyezi, károsítja, tönkreteszi 
azt, igazi zöld vagy, érdekel, hogy 
mi történik a hulladékkal, miért 
károsak különböző, a környeze-
tet ért hatások, és már nagyon 
szeretnéd tudni, hogyan lehet 
felszámolni ezeket, iratkozz be 
a Környezetmérnöki szakra!  
Az itt tanulóknak nem a négy 
fal között kell bemagolniuk a jó 
és a rossz közötti különbsége-
ket: a szakon tanulók a Retyezát 
Nemzeti Parkban vagy Románia 

legmélyebb barlangjában is jár-
tak már szakmai gyakorlaton, 
kőolajfaló baktériumokat tanul-
mányoztak, amelyek lebontják a 
talajban található szennyeződé-
seket stb.  

Egy tudományos-fantaszti-
kus világba csöppenhetsz, ahol 
érdekes kísérletek, megdöbbentő 
felfedezések, izgalmas kutatások 
várnak! Modern, korszerűen fel-
szerelt laboratóriumok, kalandos 
kirándulások, szakmailag felké-
szült, elismert oktatók. És mindez 
anyanyelveden, magyarul!

Pályaorientációs beszélgetése-
ken olyan szakemberekkel találkoz-
hatsz, ismerkedhetsz, akik kijárták a 
siker útját, és elmesélik tapasztalatai-
kat, élményeiket. A jó kapcsolatok 
mindig rendkívül fontosak lesznek 
az érvényesülésben!

Szakmai rendezvények, ahol 
más diákokkal, szakmájukban el-

ismert tanárokkal, vállalkozókkal, 
intézményvezetőkkel, kutatókkal 
találkozhatsz. 

Hétvégén vagy egy 
kimerítő vizsgaidőszak
után pedig... 
White-partyk! Ahol más ren-

deltetést kap a laborban használt 
fehér köpeny, a lombik, a kémcső. 
Kocsmatúrák, ahol a tanárok és a 
diákok együtt lazíthatnak. Film-
klub: mérnöki és természettudo-
mányos filmek, de nem csak!

Az egyetemi CAMPUS-on 
kívül pedig eléd tárul Csíkszereda 
rendkívül színes világa: kultúra, 
sport, szórakozás!  Jégkorong, ko-
sárlabda, kerékpár, több ezer turistát 
vonzó kiállítások, koncertek, he-
gyek, kilátók, páratlan panorámák... 

Az egyetem akkreditációjának 
megszerzése mostantól lehetőséget 
nyit diákjainak, hogy részt vegye-

nek nemzetközi részképzési prog-
ramokon is, pl. az Erasmus vagy 
Szókratész keretein belül. 

Kísérletek, válaszok, bizonyí-
tékok. Egy tudományos-fantasz-
tikus világ. 

Találkozások, ismeretségek, ba-
rátságok, hasznos kapcsolatok. 

Elismert felsőoktatási diploma, 
külföldi részképzési lehetőségek. 

Magyar nyelvű továbbtanulási 
lehetőség. 

Gyönyörű környezet, színes kul-
turális világ, bajnokok, olimpikonok, 
színvonalas sportrendezvények. (x)

FElvétElI 2012

Biomérnöki szakok a Sapientia egyetemen, Csíkszeredában

Jelentkezz július 16–24. 
között Csíkszeredában, a Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem Biomérnöki 
szak jaira. Itt a helyed!

 www.sapientia.ro



A szárított és porrá őrölt bodza-
virág rendszeres használatát 
ajánlja a dolgozó méheket pusz-
tító atkák elleni védekezésre a 
Hargita Megyei Méhészegyesü-
let. Mint Lázár Tibortól, az egye-
sület elnökétől megtudtuk, a bo-
dzavirág atkaűző hatását immár 
három évre visszanyúló kísér-
letek bizonyítják. A méhészek 
baját azonban az aszály miatt 
erőteljesen jelentkező mézter-
melési gondok is fokozzák.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több esztendőre visszate
kintő kísérletek alapján 
úgy néz ki, hogy a bodza

virág szárított formájában, porrá 
zúzva és a méhekre szórva sike
res védelmet jelent az atkák ellen 
– hívja fel lapunkon keresztül a 
méhészek figyelmét a varroa atka 
elleni védekezés új, természetes 
módjára Lázár Tibor, a Hargita 
Megyei Méhészegyesület elnö
ke. A szakember szerint a szakla
pokban megjelent cikkek is alá
támasztják a bodzavirág atkaűző 
hatását, ezért a környezetkímélő 
módszert méhésztársainak is nyu
godt szívvel ajánlja, még a méhe
ken élősködő apró bogarak július 
végi elszaporodása előtt.

Heti egy kezelés ajánlott
„Persze azt is tudni kell, hogy 

a bodzavirág sem jelent teljes vé
delmet az atkák ellen, de kellő 
gyakorisággal alkalmazva jó ered
ményekhez vezet. Ráadásul a szá
rított bodzavirággal nem ártunk 
sem a méheknek, sem a méznek, 
sőt most még olcsón hozzá is le
het jutni. A bodza virágzásakor 
azért is hívtuk fel a helyi napila
pokban leközölt apróhirdetés
ben a méhésztársak figyelmét, 
hogy mind több virágot szedje
nek, mind többen próbálják ki, 
és így mód legyen összegezni is a 
tapasztalatainkat” – magyarázta 
Lázár. Bár a kezelések gyakorisá
gára egyelőre nincs kidolgozott 
recept, a méhészegyesület elnöke 
úgy véli, az atkák elszaporodásá
nak megelőzésére a hetenkénti 
egyszeri beszórás ajánlott. „Mi
vel az atkák még nem szaporod
tak el, úgy hiszem, hatással lesz a 
kezelés, és ezzel úgy meggyérítjük 
az élősködőket, hogy ősszel keve

sebb vegyszert kell bevigyünk. A 
növényőrlemény ugyanis olyan 
illóolajokat tartalmaz, ami a pa
rányi atkát megöli vagy elűzi” – 
fűzte hozzá a méhész.

Az atkamentesítő új, környe
zetbarát eljárás azonban nem
csak a bioméhészeknek könnyíti 
meg a dolgát, hanem mindenki
nek, aki csak hobbi vagy megél
hetési méhészkedéssel foglalko

zik. A gyógyszeres, vegyszeres 
kezelések minimalizálása így 
pedig az ökoméhészek mellett 
mindenkinek egyaránt hasznára 
válik – állítja a Hargita megyei 
egyesületi elnök. A leginkább 
bevált atka elleni védőszerek 
közül Lázár két gyógyszert emel 
ki: a Varachetnek a füstölését 
vagy pedig a Tacticnak az alkal
mazását.
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A méztermelésbe is

> Augusztus folyamán drágulhat a 
kenyér, amennyiben a pékségek nem tud
ják „lenyelni” a búza árának 20 százalékos 
emelkedését – jelentette ki Aurel Popescu, 
a hazai sütő és malomipari cégeket tömö
rítő szervezet, a Rompan elnöke. A kenyér
gabona drágulását a búza világpiaci árának 
alakulásával, valamint az aszály miatti hazai 
terméscsökkenéssel magyarázta. Popescu 
szerint a búza drágulása – amennyiben a 
sütőipari cégek nem vállalják magukra – 
legtöbb egy hónapon belül a kenyér árában 
is megmutatkozhat. „A termelők az előző 
évekhez képest magasabb árat szabnak. Ez 
akár még 2025 százalékkal is nagyobb, 

mint a tavaly aratáskor” – mondta Popescu. 
Rámutatott, a liszt árában már jelentkeztek 
a hatások, így a malmok a kenyéralapanya
gért is rendre többet kérnek. A Rompan 
elnöke nem kívánt becslésekbe bocsátkozni 
a kenyérár emelkedésének mértékét illetően. 
„Egy biztos, a búza ára a lisztét, a liszté pedig 
a kenyérét befolyásolja. Hogy mennyivel, és 
mi történik, valószínűleg leghamarabb egy 
hónap múlva látjuk meg” – tette hozzá Aurel 
Popescu. Ám nem fest derűlátó képet a ha
zai mezőgazdaságban kialakult aszálykárok 
láttán Laurenţiu Baciu, a Romániai Mező
gazdasági Termelői Egyesületek Ligájának 
(LAPAR) elnöke sem. A szakember szerint 

a búza és a repcetermés tekintetében a ter
melők idén az elmúlt ötven év legkataszt
rofálisabb évét fogják elszenvedni. Előzetes 
becsléseik szerint a gazdák hektáronként 1,5 
és 2 tonna közötti búzatermésre számíthat
nak, a repce esetében pedig ez a mennyiség 
500 és 1100 kilogramm között váltakozik. 
Ráadásul ezek a számadatok a korszerű tech
nológiákat alkalmazó termelőktől származ
nak, nem a kistermelőktől – emelte ki Baciu, 
utalva ezáltal, hogy a kistermelők körében a 
LAPAR szakemberei még nagyobb termés
kiesésre számítanak. Ehhez hasonló rossz 
termés utoljára valamikor a múlt század öt
venes éveiben volt – fűzte hozzá Baciu.hí
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Az Országos réz, Arany és vas Minvest rt. 
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Keres
kedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007es ügycsomóban 
2009. február 16án meghozott 272es határozat alap
ján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen 
eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85
ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. novem
ber 11i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak 
névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai 
Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi 
felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasz
tott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kos
suth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. július 16án 11 
órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 
2011. november 11i közgyűlésének a határozataival 
összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők 
programálás és egy meglátogatási protokollum aláírá
sa alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés 
is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–
212231es faxszámon kell bejelentkezniük vagy emai
len a iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai 
Fiókjánál, a 0744–610058as telefonszámon (Szász 
László igazgató) vagy a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L.nél a 0232–212231es, 0232–
243864es és a 0755–132471es telefonszámokon.

Az rvA MUreŞ insOLvenCY sPeCiALisTs s.P.r.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Kontakt Hotels Kft. jogi felszámolói minőségében közli, 
hogy megszervezi az adós vagyonállományába tartozó aláb
bi javak nyílt árverésen történő eladását:

1. a Brassó megyei Predeal helységben található ingatlan, 
szállodaként üzemeltetett, 741,5 m2es beépített felületű 
épület (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) a hoz
zá tartozó 1534 m2es összterülettel, amely a brassói telek
könyvbe a 100924es szám alatt van bejegyezve – kikiáltási 
ár 2 767 500 lej.

Az árverésre 2012. július 20án 12 órakor kerül sor a 
jogi felszámoló székhelyén, s azt megismételik ugyanazon 
órában a pénteki napokon a javak értékesítéséig. Az árve
résen azok a magánszemélyek és/vagy jogi személyek ve
hetnek részt, akik megvásárolják a feladatfüzetet, befizetik 
a kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát és a részvételi 
illetéket az árverés megszervezésének időpontja előtt. A 10 
százalékos garanciát a Kontakt Hotels Kft.nek a Román 
Kereskedelmi Bank marosvásárhelyi központi ügynökségé
nél megnyitott folyószámlára kell befizetni, IBAN COD 
RO25RNCB0193118918690001, CUI RO 21645409,  
J 19/387/2007. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as, a 0745–
653430-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

 hirdetések

Tovább romlottak a méztermelési esélyek

A méztermelést is erőteljesen visszaveti a nyári hónapokban rég nem 
tapasztalt száraz, aszályos időjárás. A méhek napi hordása például – 
mint Lázár Tibor, a Hargita Megyei Méhészegyesület elnöke saját mé
hein is tapasztalta – akár egyik napról a másikra is a felére, harmadára 
csökkenhet. „Múlt vasárnap 1 kilós hordás volt, majd hétfőn és kedden 
félkilós, aztán ez a mennyiség az azt követő két napban nullára csök
kent. Meg van száradva minden, nincs hordás” – mondja érzékelteté
sül a Hargitahegy rekettyésében tartott állóméhészete kapcsán Lázár. 
Az aszályos, csapadékszegény időjárás miatt a méhészegyesület elnöke 
szerint az állóméhészeknek idén családonkénti 10 kilós termeléssel kell 
beérniük, de nem lehetnek elégedettek a méztermelési eredményeik
kel a vándorméhészek sem. „A vándorméhészeink egy része jelenleg a 
Brăila, Ialomiţa és Konstanca megyei napraforgótáblákon jár. Előtte a 
hárs volt, az hat kilót adott – ami éppencsak a fuvarköltségeket hozza 
ki –, míg a napraforgóból úgy néz ki, hogy 2025 kilós átlaggal lehet 
számolni” – mondja el a méhésztársak beszámolói alapján Lázár. A 
vándorméhészek számára az olajos növénnyel azonban le is jár az idei 
virágszüret, reménykedni esetleg az őszi harmatméztermelés kapcsán 
lehet, amit viszont a későbbiekben a családok téli átteleltetésében és a 
méhek pusztulásához is vezető bélsárhalmozódásban okozhat komoly 
problémákat. Lázár Tibor szerint az viszont máris látszik, hogy a lefor
rázott, gyorsan elnyíló virágok miatt a fogyasztók is kevesebb mézből 
válogathatnak, amit nagyvalószínűséggel 1520 százalékos mértékű ár
emelkedés terén is érezni fognak. fotó: domján levente
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Nincs méhészet 
atka nélkül
A legnagyobb atkatámadási 

veszély rendszerint július végén 
fenyegeti a méhészeteket. „Ez az 
az időszak, amikor a tavalyról a 
kaptárban maradt egy-két atká-
nak a herefiasítás kapcsán sike-
rül annyira elszaporodnia, hogy 
meg tudja támadni a dolgozókat. 
Azért kell erre a kezelésre most 
sort keríteni, hogy a herefiasítás 
után az atka ne kerülhessen át a 
dolgozók fiasításába” – mondja 
el Lázár. A laikusok kedvéért a 
méhész hozzáteszi, hogy az at-
kák szállítását a hereméhek vég-
zik, akik viszont egy nap akár 
ötven kilométeres területet is 
bejárnak. 

„A herék méhesről méhes-
re járnak, mert őket az idegen 
kaptárakba is beengedik, és vi-
szik magukkal az atkát is. Ezért 
nincs atka nélküli méhészet 
sem. Lehetetlen, hogy valaki 
megússza, a kérdés csak az, hogy 
a méhész mennyire figyel oda, és 
az atkát mennyire engedi elsza-
porodni” – fejti ki a méhész.
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Igényelhető a méhészeti támogatás

2012. augusztus 1-jéig nyújthatják be kérelmeiket a Hargita me-
gyében működő méhészeti egyesületek a Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség (APIA) csíkszeredai központjá-
hoz az Országos Méhészeti Programon keresztüli támogatások 
igénylésére – derült ki az intézmény tegnapi, lapunkhoz eljutta-
tott, közleményéből.

Az Országos Méhészeti Programot a 2011–2013-as időszak-
ra a 245/2011-es kormányhatározattal fogadták el. A jogszabály 
szerint a méhészegyesületi tagsággal rendelkező képzett méhé-
szek gyógyszerekre, valamint elfogadott táplálék-kiegészítőkre, 
aljdeszkákra, vándorméhészek esetében kaptárokra, méhanyákra, 
méhcsaládokra, rajokra, illetve a méz fizikai-kémiai összetételének 
ellenőrzését célzó analízisekre kérhetnek támogatást. Azok a mé-
hészek, akik részt szeretnének venni az Országos Méhészeti Prog-
ramban, 2012 július végéig a méhészegyesületeknél írásban kell je-
lezzék támogatásigényüket, amelyhez csatolniuk kell a 245/2011 
kormányrendelet mellékleteiben szereplő igazoló aktákat.

A méhészek igényei alapján az egyesületek vezetőinek legkésőbb 
2012. augusztus 1-ig kell benyújtaniuk a típuskérelmeket az APIA 
Hargita megyei központjához. Idénre az országos Méhészeti Prog-
ram keretében nyújtható támogatásokra országos szinten 14,653 
millió lejt különített el a szaktárca. A támogatás fele az Európai Unió 
Mezőgazdasági és Garancia Alapjából, míg másik fele a hazai költ-
ségvetésből származik. A támogatási összegeket az APIA-nak legké-
sőbb október 15-ig kell az egyesületek, illetve a méhészek számláira 
utalnia – olvasható a kifizetési ügynökség közleményében.

Agrárgazdaság
elleN a Hargita megyei méHészegyesület

beleszól az aszály

> Vidékfejlesztési agrármérnöki kép-
zés. Június 25-től fogadják az érdeklődők je-
lentkezését a gödöllői Szent István Egyetem 
ősztől induló csíkszeredai vidékfejlesztési 
agrármérnöki mesteri képzésére – jelentette 
be Magyar Ferenc (képünkön), a Gödöllői 
Szent István Egyetem Gazdaság és Társa-
dalomtudományi karának oktatója Biró A. 
Zoltánnal, a Sapientia Műszaki és Társada-
lomtudományi karának dékánjával közösen 
tartott tegnapi csíkszeredai sajtótájékozta-
tóján. A magyar oktatási tárca és a vidék-
fejlesztési minisztérium támogatását élvező 
tömbösített levelező képzési programban 
30 államilag támogatott és 30 költségtéríté-

ses helyet hirdetnek meg. Az előadásokra a 
Pro Agricultura Hargitae Universitas Ala-
pítvány csíktaplocai székhelyén kerül sor, ám 
– a program sajátosságaként – a hallgatók 
felkészítése, a tananyag leadása élő videó-
konferencia-összeköttetés révén a gödöllői 
egyetem oktatói végzik, közösen a Sapientia 
csíkszeredai oktatóival. A négyszemeszteres 
képzés során a hallgatók számos tantárgy-
ból – többek közt agrárpolitikából, gazda-
sági jogból, terület- és településfejlesztésből, 
a mezőgazdasági piacok gazdaságtanából, 
projektmenedzsmentből, agrárinnovációból, 
számvitelből, valamint a helyi gazdaság és 
vállalkozásfejlesztésből – kapnak alapos fel-

készítőt. A mesteri program célja ugyanis – 
mint Magyar Ferenc kiemelte – olyan vidék-
fejlesztési agrármérnökök képzése lesz, akik 

a termelési és elosztási, szervezési és irányítási 
folyamatok felügyelete, tervező-fejlesztői, 
kutatói vagy vezetői munkakörök betöltése 
mellett tanulmányaikat az egyetem doktori 
programjában is folytatni kívánják. A szak-
ember ugyanakkor az oktatási programhoz 
kötődően néhány szóban kitért a Székely-
földi Agrárinnovációs Centrum kiépíté-
sére is, mely ugyancsak a Pro Agricultura 
Alapítvány székhelyén kap helyet. A pro-
jekt célja a térség adottságainak és családi 
háztartások működési modelljeinek szem 
előtt tartásával a Székelyföldre jellemző 
agrárkérdéskör minél több szegmensének 
összefogása és rendszerbe foglalása lesz. hí
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A kaptárokat és méheit vizsgáló méhész Csibában. Nem bánnak kesztyűs kézzel az atkákkal fotó: domján levente

 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
az OrszÁgOs 

aDÓügyNÖKség,
a Hargita megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2012. július 27-én 10 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
SANTUS GEZA (fiskális lakhelye: Szentegyháza, 
Cooperativei utca 1. szám, Hargita megye, CNP: 
1620207194350) tulajdonát képező következő ingó-
ságokat:

eszterga sNa 500 x 1500, 75/5P/540, 
gyártási év 1970–1980 –  10 500 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitele-
zők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban 
és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 92/2003-as kormányren-
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558 / 328-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. július 10-én kifüggesztették.
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> Szuperkupa. Nem tudta megőriz-
ni korán megszerzett előnyét a Debrecen, 
és végül a büntető párbajt is elveszítette a 
Videoton otthonában, amely így meg-
védte címét az ítéletidőben befejeződő 
Magyar Szuperkupa-döntőben. A nem-
zetközi kuparajtja előtt egyik csapat sem 
mutatott sokat, a bajnoknak és legfőbb 
riválisának is javulnia kell a jövő hétig, 
ha eredményes akar lenni a BL és az EL 
selejtezőjében. A kevés izgalmat hozó 
döntő legváratlanabb pillanata a legvé-
gére maradt: a szakadó eső miatt egyet-
len perces díjátadót tartottak, melyben 
a győztes csapat helyett Garancsi István 

tulajdonos vette át a kupát az üres pálya 
szélén. Eredmény: Szuperkupa: Video-
ton – Debrecen 1–1 (0–1) – tizenegye-
sekkel 5–3.

> Jóváhagyott távozások. Elfogad-
ta az AC Milan a Paris Saint-Germain 
65 millió eurós ajánlatát Zlatan 
Ibrahimovicért és Thiago Silváért, kö-
zölte olasz forrásokra hivatkozva az 
Eurosport.Yahoo.com. A klubcsere té-
nye ugyanakkor még nem végleges: a két 
játékoson múlik, hogy vállalják-e a vál-
tást. Mino Raiola, Ibrahimovic ügynöke 
Svédországba repült, hogy tárgyaljon a 

csatárral, miután négyórás megbeszélést 
folytatott a Milan alelnökével, Adriano 
Gallianival. A 30 éves Ibrahimovic szer-
ződése 2015 nyaráig, a 27 éves Thiago 
Silváé 2017-ig szólt.

> Nők nélkül az olimpián. A sza-
bályokat figyelmen kívül hagyva Szaúd-
Arábiát csak férfiak képviselik majd a jú-
lius 27-én kezdődő londoni játékokon. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 
közölte, folyamatosan tárgyal a szaúdiak-
kal arról, hogy szakítsanak azzal a hagyo-
mánnyal, amely szerint csak férfiak sze-
rezhetnek kvótát, és versenyezhetnek az 

ötkarikás eseményen. A Szaúdi Olimpiai 
Bizottság június végén még arról számolt 
be, hogy indít női sportolót a londoni 
játékokon, mégpedig atlétikában, súly-
emelésben és lovaglásban. „A további-
akban is egyeztetünk az ügyben a Szaúdi 
Olimpiai Bizottsággal, reménykedünk 
a pozitív végkifejletben” – írta a NOB 
közleményében. Szaúd-Arábia mellett 
Katar és Brunei nem szerepeltetett még 
soha női sportolót olimpián. Katar feb-
ruárban jelezte, hogy a NOB-tól kapott 
két női kvótát kihasználva az úszó Nada 
Arkajit és a sprinter Nor al-Malkit nevezi 
a londoni játékokra.hí
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AMagyar Teniszszövetség 
(MTSs) nehezményezi a 
nemzetközi szakszövetség 

(ITF) utólagos döntését, mely által 
a svájci Timea Bacsinszky helyén Ba-
bos Tímea helyett az osztrák Tamira 
Paszek indulhat egyesben a londoni 
olimpia női tornáján. Richter Attila, 
az MTSs főtitkára az MTI-nek el-
mondta, hogy az ITF június 26-án 
közzétett olimpiai résztvevői listáján 

Paszekra külön kitértek, jelezve, hogy 
az osztrák játékos nem felel meg az 
ötkarikás induláshoz szükséges felté-
teleknek, mert a Fed-kupában nem 
állt elégszer hazája rendelkezésére. 
Bacsinszkyt szintén kiemelték, mert 
indulásához hazája olimpiai bizott-
sága nem járult hozzá.

A főtitkár tájékoztatása szerint 
ekkor az is egyértelművé vált, hogy 
Babos az első a várakozók listáján, 

s mivel Bacsinszky nevezését az 
ITF kérése ellenére később sem 
támogatták a svájciak, a ranglistán 
65. helyen álló magyarnak kellett 
volna elfoglalnia a helyét.

A magyar szövetséget ugyan-
akkor múlt csütörtökön arról ér-
tesítette az ITF, hogy az osztrákok 
fellebbeztek, s egyben csatoltak be-
adványukhoz egy olyan dokumen-
tumot, mely igazolja, hogy sérülés 

miatt nem számíthattak 2009 vége 
után Paszekra a Fed-kupában. A 
fellebbezést elfogadták, így Paszek 
tagja lesz a női egyes mezőnyének, 
Babos pedig továbbra is marad első 
számú tartalék. „A Magyar Olim-
piai Bizottság támogatásával felleb-
beztünk a döntés ellen az ITF-nél” 
– mondta az MTI-nek Richter At-
tila, hozzátéve, hogy napokon belül 
döntés születhet az ügyben.

A főtitkár kiemelte, hogy Babos 
egyes szereplésére még akkor is ko-
moly esély van, ha elutasítják a felleb-
bezést, ugyanis lemondás esetén – ha 
olyan nemzet teniszezője lép vissza, 
amelyből négynél többen nem sze-
repelnek a ranglista első 56-ja között 
– ő lép előre a sorban. Jelen állás sze-
rint egyesben Szávay Ágnes játszhat 
Londonban, míg Babos Szávayval 
szabadkártyát kapott párosban.

6. Székelyföld kerékpároS körverSeny

Százhetven résztvevőre számítanak a szervezők

Magyar tiltakozás és fellebbezés

Huszonhét nap múlva rendezik 
az immár hatodik kiírásához 
érkezett Székelyföld kerékpá-
ros körversenyt, melyet a Csíki 
Sportegylet és Hargita Megye 
Ifjúsági és Sportigazgatósága 
szervez. Az esemény partnere 
Hargita és kovászna megye ta-
nácsa, valamint Csíkszereda, 
Gyergyószentmiklós, Sepsi-
szentgyörgy és kézdivásárhely 
önkormányzata, a verseny fő-
támogatója a Tusnád ásványvíz 
Rt. A körversenyre előzetesen 
huszonöt csapat nevezett be.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Idén a hatodik kiírásához érke-
zik a Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny, az augusztus 9–12. 

között sorra kerülő viadal a nemzet-
közi szövetség versenynaptárában 
2.2-es szorzóval szerepel. A verseny-
re előzetesen 17 országból összesen 
26 csapat nevezett, melyből 6 konti-
nentális gárda, a szervezők mintegy 
170 sportolóra számítanak. Ekkora 
mezőnye eddig sosem volt a szé-
kelyföldi viadalnak. A versenyzők 
öt szakaszt teljesítenek, melyből 
kettő időfutam, és összesen 502,3 
kilométert tekernek négy nap alatt.

A verseny nyitószakasza a 
csapatidőfutam lesz, a részt vevő 
gárdák Csíkszeredában a Nagy-
mező utca Pálfalva felé vezető 
elágazásától Taplocán át a Fü-
gés-tetőig haladnak, a sportolók 
450 méteres szintkülönbséget 
kell leküzdjenek. A második sza-
kasz során Háromszékre látogat 
el a mezőny, az etap során Tus-
nádon, Sepsiszentgyörgyön és 
Kézdivásárhelyen lesz sprint, a 

Nyerges-tetőn pedig egy B kategó-
riás mászás. A verseny leghosszabb 
szakasza a harmadik lesz, Csíksze-
redából Fenyéd felé halad majd 
a mezőny és a Hármaskeresztnél 
egy B kategóriás mászással kezde-
nek a sportolók, majd a szentegy-
házi sprint és a homoródfürdői C 
kategóriás mászás következik. A 
libán-tetői B kategóriás mászást 
követően Gyergyószentmiklóson, 
Csíkszereda nyugati kijáratánál, 
az Erdőalja előtt lesz egy újabb 
sprint, ezt követi majd a hegyi 
befutó és a B kategóriás mászás 
Hargitafürdőn. Az egyéni időfu-
tamot a Hármaskereszttől indít-
ják, és Hargitafürdőn ér véget, 
itt a nyolc kilométer alatt 450 
méteres szintkülönbséget kell le-
győzzenek a versenyzők. A viadal 
zárószakasza megegyezik a tava-
lyival, a mezőny a Csíkszereda–

C s í k r á k o s – C s í k s z é p v í z –
Csíkszereda útvonal megtételét 
követően a megyeszékhelyen ki-
alakított 5,5 kilométeres pályán 
17 kört teljesít majd.

A 6. Székelyföld Kerékpáros 
Körverseny szervezője a Csíki 
Sportegylet és Hargita Megye If-
júsági és Sportigazgatósága, főtá-
mogatója a Tusnád Ásványvíz Rt.

díjak
A szokásnak megfelelően kék 

mezben teker majd a verseny ösz-
szetett táblázatán élen álló ke-
rékpáros, a legjobb hegymenő a 
sárga, a legjobb U23-as sportoló 
zöld, a legjobb sprinter pedig sár-
ga-fekete megkülönböztető trikó-
ban versenyzik, mindez természe-
tesen a második szakasztól.

Szakaszonként az első húsz, 
a verseny végén az első harminc 

sportoló kap pénzdíjat, de a meg-
különböztető mezeket viselő ke-
rékpárosok is díjban részesülnek 
a viadal végén. A 6. Székelyföld 
Kerékpáros Körverseny díjalapja 
15 372 euró, ebből a győztes 4913 
eurót kap, a legjobb csapat pedig 
ezer eurót.

Az útvonal
1. szakasz (augusztus 9., csü-

törtök): csapatidőfutam: Csíksze-
reda – Fügés-tető (22,3 km).

2. szakasz: (augusztus 10., 
péntek): – Csíkszereda – Tus-
nád – Sepsiszentgyörgy – 
Kézdivásárhely – Csíkszereda 
(167 km).

3. szakasz (augusztus 11., szom-
bat): Csíkszereda – Szentegyháza 
– Fenyéd – Gyergyószentmiklós 
– Csíkszereda – Hargitafürdő 
(182 km).

4/A szakasz (augusztus 12., 
vasárnap): egyéni időfutam: 
Hármaskereszt – Hargitafürdő (8 
km).

4/B szakasz (augusztus 12., va-
sárnap): Csíkszereda – Csíkrákos 
– Csíkszépvíz – Csíkszereda – 17 
kör a Csíkszereda utcáin kialakí-
tott 5,5 km-es pályán (123 km).

A benevezett csapatok
Tusnad Cycling Team (kon-

tinentális – Novák Károly Edu-
árd, Kvasina Matija, Lovassy 
Krisztián, Cioban Sergiu, Braico 
Alexander, Ternovsek Marcel, 
Gerganov Balev Evgeni, Csicsáki 
Tamás), LKT-Team-Brandenburg 
(német, kontinentális), Kolss 
Cycling Team (ukrán, kontinen-
tális), Oneco–Masterhus Cycling 
Team (norvég, kontinentális), SP 
Tableware (görög, kontinentá-
lis), ISD–Lampre (ukrán, kon-
tinentális), CK Besztercebánya 
(szlovák), CCN–Racing Force 
(hongkongi), CC Burgas (bol-
gár), Nessebar Shockblaze (bol-
gár), CMI–The Trilogy Group 
(amerikai), Hemus 1896 Troyan 
(bolgár), Szerbia válogatottja, 
Team Forman Cinelli (cseh), 
Union Raiffeisen Radteam Ti-
rol (osztrák), Brisaspor (török), 
Binanchi Club KE (magyar), 
Close2 Carrera GI-Esse (magyar), 
TACC–Tel Aviv Cycling Club 
(izraeli), Mazicon EBP (román), 
RC Arbö Wels Gourmetfein 
(osztrák), CS Otopeni (román), 
Cycling Team BSK Banjaluka 
(bosnyák), Cervelo Team Prolog 
(magyar), Román U23-as válo-
gatott, Fehéroroszország váloga-
tottja.

Sikeresen szerepelt a Tusnad Cycling Team a szebeni viadalon. Megismételnék teljesítményüket a Székelyföld Körversenyen is
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Lakás

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

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár
milyen tevékenység kialakítására al
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

ELADÓ részben felújított tömb
házlakás a Temesvári sugárúton (2 
szoba + manzárd, pince). Telefon: 
0742–294650, 0745–167127. (22241)

ELADÓ Lókodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű csalá
di ház 35 ár gyümölcsössel, igénye
seknek vagy alapítványnak. Telefon: 
0744–182886 vagy 0740–186614.

ELADÓ I. osztályú, IV. emeleti, tég
la tömbházlakás a Tudor negyedben. 
Saját hőközpont, termopán nyílászá
rók. Telefon: 0744–800774. (22201)

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt 
tömb házlakás a rendőrséggel szem
ben. Telefon: 0744–339894. (22218)

ELADÓ családi ház Kászonja kab-
falván nagyon jó állapotban, mellék
épület, csűr, szín 10 áron. Telefon: 
0722–997072. (22205)  

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyed 10. szám alatt, napos olda
lon, II. emeleti, 3 szobás tömbházlakás 
frissen felújítva, víz-, fűtésszabályzó
val felszerelve. Telefon: 0266–310208, 
0749–559827. (22197)

ELADÓ II. emeleti, igényesen kiala
kított, 3 szobás tömbházlakás Csíksze
reda, Szív utca 12. szám alatt (központi 
fűtés, beépített teraszok, 2 WC, garázs, 
pince). Telefon: 0741–359674. (22192)

ELADÓ földszinti, 3 szobás, fel
újított lakás a Temesvári sugárúton, 
a Kaufland közelében. Telefon: 0742–
050228. (22227)

ELADÓ Csicsóban, az állomással 
szemben egy családi ház, nagy udvar
ral, alkalmas kereskedelmi célra. Tele
fon: 0266–321467. (22221)

ELADÓ Csíkszentléleken 150 m2 
alapterületű (manzárdos), frissen épí
tett családi ház, 14 ár beltelekkel. Te
lefon: 0741–101080, 0722–500528.

KIADÓ 2 szobás, bútorozott tömb-
házlakás Csíkszeredában. Telefon: 
0745–983283.

KIADÓ 2 ágyas szoba Costinesti-
en, akár pótággyal is, közel a tenger
parthoz. Telefon: 0744–610192.

22 éves srác lakótársat KERES 
Udvarhelyen. Nem dohányzom, ba
rátságos vagyok és még csak nem is 
harapok, szóval keress fel nyugod
tan. Telefon: 0747–853731, Yahoo id: 
szaszhuny

KIADÓ Tusnádfürdőn hosszú távra 
2 szobás tömbházlakás Csíkszeredá
ban. Érdeklődni a 0740–479438-as 
telefonszámon. (22230)

KIADÓ hosszú távra 2 szobás, bú
torozott tömbházlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 1744–198328. (22244)

telek

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

Jármű

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes
ségváltós Audi A3-as szervizkönyvvel 
első gazdától, kitűnő állapotban (bi-
xenon, dupla klíma, sportülések, bőr 
sportkormány, fűtött tükrök, fedélzeti 
számítógép, téli, nyári alufelnis kere
kek). Ára 9500 euró. Telefon: 0740–
300313.

ELADÓ 1998-as évjáratú Skoda 
Felicia. Ár megegyezés alapján. Tele
fon: 0744–875950. (22230)

ELADÓ BMW 316i Compact kitű
nő állapotban, 18” alufelni+16” téli 
lemezfelni, karbontető, napfénytető, 
angel lámpák, belső led stb. Telefon: 
0721–575277

ELADÓ jutányos áron 1983-as Re
nault 18. Telefon: 0727–336387.

VÁSÁROLNÉK Peugeot 307-es 
kombi autóhoz vontatóhorgot és hátsó 
ülést. Telefon: 0727–336387.

Vegyes

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 
0745–510386, 0266–244461. (21473)

A siklódi közbirtokosság vezetősé
ge meghívja a tagokat az évi rendes 
közgyűlésére, melyet 2012.július 
14-én tart a siklódi kultúrotthonban 
10 órától. Vezetőség

ELADÓ Welger kockabálázó, 
Ladewagen rendfelszedő. Telefon: 
0744–593189, 0740–796134

ELADÓ 8 db 100-140 kg közötti 
disznó Csíkdánfalván. Telefon: 0740–
205365. (22189)

ELADÓ egy 1999-es évjáratú, bor
dó Dacia, valamint keveset használt 
bőrnyereg. Telefon: 0744–253990. 
(22234)

ELADÓK: 7-12 hetes, herélt malacok 
175-200 lejért, egy felújított hám és zsá
kos pityókaszedő gép Csíkszentmihályon. 
Telefon: 0746–195425. (22236)

szolgáltatás

Fürdőkádak újrazománcozását vál
laljuk minden színben, garanciával, 
helyszíni kiszállással. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (22211)

Dr. Mátyás Ferenc fül-orr-gégész 
szakorvos rendel a Templom utca 
7. szám alatt, hétfőnként 16 órától. 
Előjegyzés a 0744–269708-as tele
fonszámon.

VÁLLALUNK teljes körű lakásfel
újítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külső-belső szigetelés és fes
tés, nemesvakolatok felhordása, 
gipsz kar tonszerelés, lambériázás, 
sza lag parkettázás, csempézés, 
üvegmozaikozás, házépítés, régi 
házak, tetők felújítása, tetőterek 
szigetelése és beépítése. Jó minő
ség garanciával. Vállaljuk a teljes 
anyagbeszerzést. Telefon: 0721–
767651, 0749–037559. www.
albertconstruct.ro.

Síremlék készítését VÁLLALOM 
márványból és mozaikból jutányos 
áron. Telefon: 0740–817129.

Betegápolást vagy házvezetést 
VÁLLALOK lehetőleg a Gyimesekben. 
Telefon: 0754–424501.

állás

Termopán nyílászárók szerelésé
ben jártas szakembert keresünk bedol
gozás céljából. Telefon: 0741–548546. 
(22235)

Csíkszeredai autószervizbe tapasz
talattal rendelkező autószerelőket 
alkalmazunk. Amit ajánlunk: teljesít
ményarányos, felső határ nélküli bére
zés, fiatal csapat, kiváló szakemberek, 
minden igényt kielégítő munkakörül
mények. Önéletrajzokat a Gold Auto 
Center szervizbe kérjük eljuttatni július 
15-ig,  Csíkszereda, Brassói út 9/A 
szám alá (a MOL benzinkút mellett). 
Telefon: 0744–563880. (086837)

Részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
Ványolos-Merk családnak szerettük, 
Ványolos Josif elhunyta alkalmából. 
Az Editura Aquila csapata.

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind
azoknak, akik szeretett családtagunk,

MEZEI LAJOS

temetésén részt vettek, sírjára virá
got, koszorút helyeztek. A gyászoló 
család.

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú
lius 15-re,

özv. MIHÁLY KÁROLYNÉ
szül. László Mária

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. július 16-án, 
hétfőn este 7 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! (22233)

elhalálozás

Csak az hal meg, akit elfelednek, 
örökké él, kit nagyon szerettek. 
Az idő elmúlhat, elszállnak az évek, 
míg élünk, velünk lesz szeretett 
emléked.

Fájdalomtól megtört 
szívvel emlékezünk 2009. 
július 15-re,

BALÁZS JÁNOS

halálának 3. évfordulóján. Akik ismer
ték és szerették, áldozzanak egy per
cet emlékének. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló család 
– Csíkszereda. (22248)

Egy kis patak, mindig szaladt, 
s egyre csak énekelt. 
Egy sziklafal útjába állt, 
s a dalnak így vége lett 
Így lettem én is néma víztükör... 
(Máté Péter – Elmegyek)

Ezúton is köszönünk 
mindenkinek minden 
segítséget, jó szót, vagy 
néma ölelést, amivel 
drága gyermekünk,

SZÁSZ ALPÁR

elvesztésekor vigasztalni próbáltak, 
akit már 6 hete elengedtünk az Égi 
honba. Lelkéért az engesztelő szent
mise július 14-én 7.30 órakor lesz 
a csíkszentgyörgy–bánkfalvi temp
lomban. Isten veled, drága gyerme
künk! Nyugodjál békében, az Úr Jé
zus szent nevében! Szerető szüleid, 
nagyszüleid és testvéred. (22248)

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4 szám –

az E RECYCLING Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy megszervezi az 
adós vagyonállományába tartozó alábbi javak nyílt árverésen történő eladását:

1. a Bögöz községben, Fő út 308/A szám alatt  található ingatlan, 6099 m2-es bel-
terület és épületek különféle felhasználással felületű épület (iroda, beton alappal, tégla 
falakkal, cseréppel födött, pince az alagsorban  és 4 helyiség a földszinten), amely a 
bögözi telekkönyvbe az 50036-os szám alatt van bejegyezve, topószám 136/2, katasz-
teri szám 121, valamint 50033 – Bögöz, topószám 134/2. Kikiáltási ár 202 000 lej.

2. Renault Kangoo haszonjármű. Kikiáltási ár 6900 lej.
3. BALKANCAR elektromos villástargonca. Kikiáltási ár 5700 lej.

Az árverésre 2012. július 20-án 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló székhe-
lyén, s azt megismétlik ugyanazon órában a pénteki napokon a javak értékesítéséig. 
Az árverésen azok a magánszemélyek és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik 
megvásárolják a feladatfüzetet, befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező garan-
ciát és a részvételi illetéket az árverés megszervezésének időpontja előtt 24 órával. 
Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Épületgépészeti cég, 
tapasztalattal rendelkező 

ANYAGBESZERZŐT 
ALKALMAZ. 

Érdeklődni az ATLAS Kft. szék-
helyén, naponta 10–12 óra kö-
zött, Csíkszeredában, a Majláth 
Gusztáv Károly tér 6. szám alatt, 
vagy telefonon a 0266–371778-
as számon.

A csíkszeredai MODERN 
LINE STONE Kft.

MŰANYAGIPARBAN
 JÁRTAS 

SZAKMUNKÁSOKAT 
ALKALMAZ.

Érdeklődni az alábbi telefon-
számon: 0745–629401.

HARGITA MEGYE TANÁCSA 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a következő terveket benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi 
beleegyezés elnyerése céljából:

„DJ 123, megyei út feljavítása, Csíkszentmárton és Csíkszentsimon”
„DJ 127, megyei út feljavítása KM 33+820-31+200 Gyergyótölgyes”
„DJ 138, megyei út feljavítása KM 14+480-20+000 között, Zetelaka 

térségében”
A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között 
(0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

Az ASTRA Biztosítótársaság

BIZTOSÍTÁSI FELÜGYELŐKET 
ALKALMAZ.

Feladatok: – biztosítási termékek értékesítése;
  – ügyfélkapcsolat kialakítása;
  – csapat fejlesztése.

Amit kínálunk:  – ingyenes képzés;
  – vonzó, teljesítményorientált kereseti lehetőség.

Előny: biztosítási területen szerzett tapasztalat.

Érdeklődni lehet:
Csíkszereda, Decemberi forradalom út 13/B/1–4. 
Telefon: 0266–372040, 0266–217856; e-mail: ciuc@astrasig.ro

Ausztriai, németországi,  
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
szakmunkások,  

segédmunkások részére! 

Telefon: 
0036–30–449–3848; 
0036–30–449–3802.

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
tisztelték, hogy a szeretett édes-
apa, nagyapa, após, nagybácsi és 
rokon, a gyergyótölgyesi

BECZE ZOLTÁN

életének 79., házasságának 54. 
évében rövid szenvedés után 
2012. július 12-én elhunyt. Fe-
lejthetetlen drága halottunk te-
metése július 15-én, vasárnap 15 
órakor lesz a gyergyótölgyesi te-
mető ravatalozójából. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott. A 
gyászoló család, Gyergyótölgyes.



A meghosszabbított határidő 
utáni 34 település további 
négy benevezővel egészült 

ki, így 38 lovas áll majd rajthoz va-
sárnap, a Székely Vágtán, melyet 
Maksán, az Óriáspince-tetőn tarta-
nak. A szervezők kiemelték, hogy 
idén is szakmai segítséget kapnak a 
Nemzeti Vágta szervezőitől és tu-
lajdonosaitól, és ugyanaz a tévéstáb 
érkezik a Duna Televízió részéről 
is, így az összeszokott csapat zökke-
nőmentesen tudja majd elvégezni a 
munkát.

Tamás Sándor Kovászna megyei 
tanácselnök az esemény utolsó, ked-
di sajtótájékoztatóján határozottan 
kijelentette: Székely Vágta lesz, még 
akkor is, ha ez sokak szemét szúrja, 
sőt, ha minden a tervek szerint ala-
kul, akkor jövőre sem marad el a 
lovasesemény. Tamás Sándor a Szé-
kely Vágta kísérőprogramjaira tért 
ki, kiemelve, nagy figyelmet szentel-
tek annak, hogy minden lovas sport-
ág és lóhoz kapcsolódó tevékenység 
megmutathassa magát a Székely 
Vágtán, még akkor is, ha nem feltét-
lenül Székelyföldhöz kötődik. Arra 
összpontosítottak, hogy a lovakat 
hozzák közelebb a közönséghez, és 
fontos volt az is, hogy a gyerekek is 
hasznosan tudjanak időt eltölteni az 
Óriáspince-tetőn. Ezért bővítették 
kétnaposra a rendezvényt, a tartal-
mas program pedig nagyobb létszá-
mú közönséget is vonz majd, így a lá-
togatók száma biztosan meghaladja 
a tavalyit. A kísérőrendezvények kö-
zött lesz székely termékek és székely 
székek bemutatója is. 

Kálnoky Anna és a kőröspataki 
lovarda immár második éve ad helyet 
a lovaspróbáknak, saját tanítványaik 
és a gidófalvi Szilaj Hagyományőrző 
Egyesület lovasai együtt készülnek 
fel idén is a János Vitéz daljátékának 
lovasjeleneteire. Kálnoky Anna gróf-
nő arról számolt be, hogy a tavaly el-
maradt Szent György Legendát idén 
megtartják, és bár nem akarnak ve-
tekedni a Komáromi Lovas Színház-
zal, egy produkciót készítettek elő a 
tavalyi nyári táborban, Bordás Attila 
rendezésében és koreografálásában. 
Szombat este, 20 órától, két és fél 
órában, szünet nélkül, helyi tánco-
sokkal és helyi lovasokkal kiegészül-
ve mutatják be Erdélyben először 
Kacsóh Pongrácz és Petőfi Sándor 
operettjét. A produkció közel 30 lo-
vas- és 50 gyalogos szereplőt számlál, 
a Háromszék Néptáncegyüttes, a 
Kálnoky Lovarda és a Szilaj Hagyo-
mányőrző Egyesület segítségével.

Antal Árpád András, Sepsi-
szentgyörgy polgármestere a széke-
lyek és lovassportok közötti szoros 
kapcsolatot emelte ki, elmondva: a 
székely ember DNS-ében biztosan 
találni erre utaló nyomokat. „A Szé-
kely Vágta válasz azoknak, akik azt 
állítják, hogy a székelyek nem létez-
nek. Arra is rájöttünk már, hogy ha 
támadják valamelyik rendezvényün-
ket, az azért van, mert az biztosan 
nagyon sikeres” – emelte ki Antal 
Árpád polgármester.

A program
A Székely Vágta kétnapos ren-

dezvénysorozata holnap este kezdő-
dik 20 órától, és a János Vitéz dal-
játék nyilvános főpróbájával indul. 
Szombaton 10.15-től díjugrató ver-

senyt tartanak, majd 12.30-tól kerül 
sor a háromszéki és hargitai fogathaj-
tók versenyére. A Shagya Lovasklub 
előadásában 15.15-től lesz a Szent 
György-legenda bemutatása, fél órá-
val később rendezik az előfutamok 
sorsolását. Késő délután lovasíjász-, 
puszta ötös és csikós-, díjlovaglás és 
díjugrató-bemutató lesz, majd 18.30-
tól a Szilaj Hagyományőrző Egyesü-
let és a háromszéki barantacsapatok 
előadásában zajlik a Zalán futása. A 
János vitéz operettelőadás este 9-kor 
kezdődik.

Vasárnap 9.30-kor lesz a ver-
seny ünnepélyes megnyitója és a 
versenyzők felvonulása, 10 órától 
tartják az előfutamokat, 11-től 
lesz a Székely Székek Találkozó-
ja. Délben huszárbemutatót és 
csatajelenetet tartanak, 13 órától 
lovasíjász- és díjugrató-bemutató 
lesz. A középfutamokat 14.30-tól 
rendezik, ezt követi a közéleti sze-
mélyiségek vágtája és fogathajtó 
versenye. A Székely Vágta döntője 
18 órakor kezdődik.

A részt vevő települések
Kovászna megye: Árkos, Barót, 

Bölön, Dálnok, Esztelnek, Gelence, 
Gidófalva, Illyefalva, Kilyén, Kéz-
diszentkereszt, Kézdivásárhely, Ko-
vászna, Lemhény, Maksa, Nagyba-
con, Ozsdola, Réty, Sepsibodok, 
Sepsibükszád, Sepsikőröspatak, Sep-
siszentgyörgy, Szentivánlaborfalva, 
Szotyor, Uzon, Vargyas, Zabola, 
Zalánpatak, Barátos, Csernáton.

Hargita megye: Csíkkarcfalva, 
Csíkpálfalva, Gyergyószárhegy, 
Székelyudvarhely, Gyergyó csoma-
falva, Csíkdelne.

Maros megye: Havad, Szováta.
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hirdetés

Sport
hirdetések

>  Labdarúgás. Holnap 18.30-tól a 
labdarúgó-Románia-kupa első fordulója 
mérkőzésére készülő FK Csíkszereda (a 
Csíkszeredai VSK jogutódja) az FC Sep-
siszentgyörgy csapatával méri össze tudá-
sát. A csíkszeredai klubban hivatalosan is 
bemutatkozik a Marosvásárhelyi FCM-
től hazatérő Ilyés Róbert. Ilyés edző-játé-
kos lesz az „új” csíkszeredai csapatnál.

> Kosárlabda. Az országos mini-ko-
sárlabdabajnokság 3. napi eredményei: 
VSK Csíkszereda – ISK Szeben 12:16 
(pontszerzők: Cseke 6, Birta 4, Tamás 2), 
VSK Csíkszereda – Triumph II Rădăuţi 

21:12 (pontszerzők: Cseke 9, Nagy 8, 
András Potsa 2, Birta 2). A csíkszeredai 
csapat a továbbiakban a 33–48. helyezésért 
mérkőzik.

> Kosárlabda- és úszótábor. A 
Telemark Sportegyesület idén is meg-
szervezi a már hagyományos úszó- és ko-
sárlabdatáborát Maroshévízen. Mind az 
úszótáborban, mind a kosárlabdatáborban 
a szervezők 4-4 óra edzést, továbbá az erő 
és állóképesség növelését tűzték ki célul. Az 
edzések mellett a szervezők biztosítanak 
szórakozási – strandolás az Urmánczy-
fürdőn – lehetőséget is az érdeklődőknek. A 

kosárlabdaedzések a Kemény János Elméle-
ti Líceum sporttermében lesznek megtart-
va, míg az úszóedzések az Urmánczy-fürdő 
termálvizes medencéiben. A táborokra au-
gusztus 13–18. között kerül sor. Az ára 475 
lej. Az ár tartalmazza a szállást, napi 3 étke-
zést, edzéseket, belépőket a strandra, nem 
tartalmazza viszont a szállítást.

> Autósport. Amatőrök és profik szá-
mára szervez hegyi gyorsulási versenyt a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono SK, a verseny 
a Metabond Regionális Hegyi Gyorsasági 
Bajnokság idei harmadik futama. A viadalt 
holnap a Nyerges-tető felé vezető 11/B or-

szágúton rendezik. A pálya hossza 3,5 kilo-
méter, a legnagyobb emelkedés 5,2%, a start 
és az érkezés közötti szintkülönbség 270 
méter. A holnapi versenynap reggel 8.30 és 
9.30 óra között a technikai gépátvétellel kez-
dődik, 11 órától lesz a pályabejárás, 11.45 és 
13.30 óra között lesznek a hivatalos edzések, 
az első futam 14.50-kor, a második futam 
pedig 15.40-kor kezdődik. A díjkiosztó ün-
nepségre a csíkkozmási Tulipán panzió par-
kolójában kerül sor 17.35 órától. Szombaton 
10.30 és 13.30, valamint 14 és 17 óra között 
a 11/B országút Csíkkozmás és a Nyerges-
tető közötti szakaszát lezárják a közúti for-
galom elől.hí
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hargitanépe

A székely Vágtára készülnek a lovasok 

HArmincnyolc település képviselője áll rAjtHoz 

Hétvégén rendezik a Székely Vágtát



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Péntek
Az év 195. napja, még 171 nap van hátra 

az esztendőből. Napnyugta ma 21.10-kor, 
napkelte holnap 5.30-kor

Isten éltesse
ma Jenő, holnap Örs és Sztella, vasárnap 

pedig Henrik és Roland nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat
A magyar eredetű Jenő jelentésében a ha-

todik magyar honfoglaló törzs nevét hordoz-
za. A török–magyar eredetű Örs jelentése hős 
fér� , a latin eredetű Sztella pedig csillagot jelent. 
A germán eredetű Henrik jelentése: körülkerí-
tett birtokán uralkodó, míg a Roland a Rudolf 
önállósult német becézője.

Július 13-án született
i. e. 100. Julius Caesar római hadvezér
1944. Rubik Ernő építészmérnök, a „bű-

vös kocka” megalkotója

Július 13-án halt meg
1977. Falu Tamás (Markbreiter Lajos, 

Balassa Lajos) költő, író
1988. Gobbi Hilda színésznő

Helytörténeti 
évfordulók

• Száz éve, 1912. július 13-án született 
Csíkrákoson Mánya Anna, Dobos Árpádné, 
író, idegenvezető.

• Kétszázötvenöt éve, 1757. július 14-én 
hunyt el Kolozsváron Boross József bölcselet- 
és hittudor, Jézus-társasági tanár. Szinnyei Jó-
zsef adatai szerint Csíkszékben született.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Lőkös Ibolya tart sürgősségi fogor-
vosi ügyeletet a Szív utca 2/B/4. szám alatt.

Béta-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe szer-
vez túrát. A túrára a 0745–107618-as telefon-
számon lehet bejelentkezni.

Ifjúsági Nap

A Csíkszentgyörgy–Bánkfalva Ifj úsági 
Szervezet (CSIBISZ) vasárnap Csík szent-
györgyön Ifj úsági Napokat tart. A nap folyamán 
különböző csapat- és sportvetélkedők lesznek,  
pingpongbajnokság, csocsóbajnokság, illetve 
kulturális műsor és koncert színesíti a progra-
mot. Színpadra lép a Márton Ferenc amatőr 
színjátszó csoport is Foghúzás hajdanán című 
rövid komédiájával, ezt követően pedig első 
alkalommal láthatjuk a Csíkszentgyörgyi Har-
mónia Mazsorett-tánccsoport műsorát. A na-
pot koncert és bál zárja.

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

Előfizetési lehetőségek: a 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

Hagyományaink nyomában
A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapít-

vány szervezésében holnap 11 óra 30 perckor 
kezdődik Máréfalván és Zetelakán a Hagyo-
mányaink nyomában című projekt, amely 
támogatást nyert Hargita Megye Tanácsa ifj ú-
sági programjának idei kiírásán. Ezt követően 
vasárnap 10 órától a gyergyószentmiklósi Ta-
nulók Házában alkotások készülnek, amelyek-
ből kiállítást szerveznek július 28-án. 

IKE-fesztivál
Az Erdélyi Ifj úsági Keresztyén Egyesület 

(IKE) szervezésében augusztus 2–5. között. 
tartják a Válts irányt! elnevezésű fesztivált 
Szo vátán. A fesztiválon fellép többek között 
a magyarországi Hot Jazz Band zenekar, az 
Emberek, Pintér Béla, a Worship Team és 
még sokan mások. Az idei fesztivál témája az 
„újratervezés” amely az egész Kárpát-meden-
cei református ifj úság átfogó témaköre egy-
ben. A fesztivál programja lehetőséget akar 
biztosítani, hogy keresztyén � atalok közösen 
„újratervezhessenek”. A programok több sá-
torban párhuzamosan zajlanak majd, tehát az 
érdeklődési kör függvényében ki-ki választhat 
magának kedvérevalót. További információk a 
www.valtsiranyt.ro weboldalon.

VI. Aquarius
2007-ben Mikóújfaluban tette le az alapkö-

vét az Aquarius – a borvíz ünnepe a Kovászna 
Megye Turizmusáért Egyesület szervezésében, 
és az akkori sikerétől felbuzdulva eldöntötték, 
hogy minden évben más helyszínen fogják 
megszervezni az ünnepséget. Az idén, július 21-
én ismét Hargita megyébe, a csíkszentkirályi 
Borsáros-fürdőre költözik a rendezvény, ahol 
a borvízkóstolás és palacsintasütő verseny, va-
lamint a színes kulturális programok mellett 
lehet fürödni is a felújított borvizes meden-
cében. A palacsintasütő versenyre csapatok je-
lentkezését várjuk. Részletesebb tájékoztatást 
kaphatnak a 0367–403990-es telefonon vagy 
a turism@kvmt.ro villámposta címen.

Grafi rka tábor 
A Grafi rka Egyesület 2012. július 16–20. 

között napközis rendszerű kreatív tánc- és 
kézművestábort szervez 8–12 éves korú gye-
rekek számára. A foglalkozások naponta 9–15 
óra között zajlanak. Érdeklődni és feliratkozni 
a 0740–887648 és a 0743–369050-es telefon-
számon lehet a programvezetőknél.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

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

para

– Segíthetek?
– Szeretném, ha a 

férjem rám is � gyelne. 
Nincs valami számítógép 

illatú parfümjük?

Közeleg a nyolcadik

EMI-tábor Borzonton

Nem egészen egy hónap múlva meg-
nyitja kapuit Erdély legnagyobb 
nemzeti fesztiválja, az EMI-tábor!

Az Erdélyi Magyar I� ak (EMI) or-
szágos szervezet nyolcadik alkalommal 
szervezi meg nagyszabású nyári fesztivál-
ját, mely idén új helyszínen jelentkezik: 
a Gyergyószentmiklóstól 12 kilométerre 
található Borzonton, a Dorka Panzió te-
rületén várják augusztus 8–12. között a 
szórakozni vágyó � atalokat és � atal lelkü-
letűeket. A megváltozott helyszín még jobb 
körülményeket jelent, melyek mind azt a 
célt szolgálják, hogy az öt nap során kicsik 
és nagyok, családok és baráti társaságok 
egyaránt jól érezzék magukat.

Akik számára nem ismert Borzont 
neve, azok sem kell sokat keresgéljen a 
térképen, hiszen a település közvetlenül 
a Gyergyószentmiklós felé vezető főút 

mentén helyezkedik el, hasonlóan a Dor-
ka Panzióhoz. Akik vonattal kívánnak 
eljutni a 8. EMI-táborba, igénybe vehetik 
a gyergyószentmiklósi vonatállomástól a 
táborig közlekedő buszjáratokat, valamint 
az esti órákban, a koncertek előtt további 
járatok indulnak majd, hogy mindenki ké-
nyelmesen kiérhessen az esti koncertekre.

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 21 
lejbe kerül a napijegy, míg 93 lejbe az egész 
hétre (öt napra) szóló belépő.
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Sorsoltunk!

A június 25–29. között megjelent skan di fel
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a göröcsfalvi Both Rékának 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv
vel jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Henry Mancini – Moon 
river; ... egyedül a világra jönni; ... mert saját 
háza van – ... nálunk tegnap volt; Darren Star 
– Merloce Place; Vörös és fekete – Stendhal – 
Marie Henri Beyle.

Megtalálták a vikingek  
legendás központját

Kétszáz házból és hatalmas fegyver
raktárakból álló épületkomplexum
ra bukkantak dán régészek Német

ország északi részén, a dán határ közelében. 
Az ásatásokon az Aarhusi Egyetem régészei 
dolgoztak, s úgy gondolják, hogy a legendás 
Sliasthorp városát találták meg a Jütland
félsziget Schleiöblében. (A Sliasthorp tele
pülésnév is a Schleire utal.)

A 8. században keletkezett szövegek sze
rint ez a város volt a skandináv királyok első 
hatalmi központja. A történészek koráb
ban még azt is sokáig kétségbe vonták, hogy 
Sliasthorp egyáltalán létezett.

„Ez óriási! Bárhol ásunk, házakat talál
tunk” – mondta Andres Dobat, az Aarhusi 
Egyetem oktatója a ScienceNordicnak. A 
házakban talált tárgyak rendkívül változa
tosak: eddig ékszerek, törött üveg, kulcsok, 
balták, nyílhegyek kerültek elő.

A régészek feltételezése szerint a település 
a viking elit egyik stratégiai katonai központ

ja lehetett. Fővárosnak nehezen lenne nevez
hető, mert a viking királyok ekkoriban szinte 
állandóan úton voltak, és viszonylag rövid 
időt tölthettek Sliasthorpban – ahová azon
ban rendszeresen vissza is tértek.

A viking kor eddigi két legnagyobb ismert 
emléke Dannevirke és Hedeby volt. Mos
tanáig Hedebyt tartották Dánia legrégebbi 
városának. A Schleswigben lévő, a 8–9. szá
zadban még inkább kereskedelemmel foglal
kozó települést a 19. században Németország 
elfoglalta. Dannevirke pedig egy erődítmény
rendszert, megerősített falakból álló védelmi 
struktúrát jelentett. Sliasthorpról most kide
rült, hogy száz évvel korábban alapíthatták, 
mint Hedebyt, és talán Sliasthorp lakói épí
tették fel a Dannevirke erődítményrendszert 
is. Sőt az sem kizárt, hogy a katonai központ
nak számító Sliasthorpban határozták el a ke
reskedelmi jellegű Hedeby megalapítását. (A 
viking kor a késő 8. századtól a 11. századig 
tartott.) 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is is sok napsütésre számíthatunk, ám a 
hegyvidéken gomolyfelhők is gyülekeznek, melyek 
néhol záporokat, zivatarokat okozhatnak.

Gondolom, nagyon sokan szeretné-
nek híresek lenni. Akiket megismernek az 
úton. Majd a nevén szólítanak. Szívesen 
hallani: „Te, ember, én téged ismerlek! 
Láttalak a tévében.” A legtöbbször ez csak 
ábránd marad, főként, ha foggal és köröm-
mel küzdünk érte. Ám van néhány nagyon 
kevés kivétel: ők azok az emberek, akiket 
mindenki ismer és nevén szólít. Még azok 
is, akik nem néznek tévét.

Jobb példát nem is hozhatnék fel, 
mint Székelyudvarhely egyik közismert 
figuráját, Gyuszit. Pár hete arra lettem 
figyelmes, hogy valaki vette a fáradságot 
és készített neki egy közszereplőknek való 
Facebook-profilt (gondolom, nem Gyuszi 
készítette magának). Bárki is hozta létre, a 
puszta tényeket tökéletesen megfogalmaz-
ta: „Hajrá, Udvarhely!!! Aki nem ismeri 
Gyuszit, az nem udvarhelyi! Ő nemcsak 

velünk, hanem apánkkal is focizott. Aki 
nemcsak nekünk, hanem apáinknak is 
táncolt és énekelt.” Milyen igaza is van, 
hiszen ő Székelyudvarhely celebje. Úgy 
vélem, most már mindenkinek beugrott, 
kiről is beszélek. Gyuszi az az ember, aki 
nélkül minden helyi rendezvény egy szín-
folttal kevesebb lenne. Nem is sörfesztivál 
az olyan, ahol Gyuszi nem kér ötven banit 
a látogatóktól, vagy nem lejmol egy szál 
cigit. Folyamatosan növekszik a népszerű-
sége. Már sokan politikai tőkét kovácsoltak 
a más téren szerzett népszerűségből. Talán 
a következő választásokon indulhatna a 
polgármesteri székért is. Bunta Levente is 
lájkolta Gyuszi oldalát, gondolom, nem 
véletlenül. Talán ellenfelet lát benne.

Beszédes az a tény is, hogy míg 
Buntának 39 lájkja van, Gyuszinak már 
több mint 500...

Gyuszi és a celebélet
            villanás n Antalfi József

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

*
A fotót Vitos Hajnal, csíksomlyói olvasónk készítet-
te. Címe: Kitekintés
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