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Négy intézkedés 
kiírására lehet 

pályázni

A Homoród–Rika–Küküllő 
Helyi Akciócsoport munkakö-

zössége tegnap Felsőboldogfalván 
sajtótájékoztató keretében mutat-
ta be pályázati kiírásait, s ezzel az 
Udvarhelyszék 17 önkormányzatát 
magába foglaló térségben rajtot 
vett az EU legsikeresebbnek tartott 
vidékfejlesztési programja. 
A pályázati iratcsomókat 
négy intézkedés kereté-
ben várják Homoródalmáson és 
Nagygalambfalván.

Emeljük 
rekorder 

kalapunk!
Bizonyára sokan hallottak már 

az ország legnagyobb szalma-
kalapjáról, melyet a Guinness Re-
kordok könyve is hivatalosan elis-
mer, de gyaníthatóan szép szám-
mal akadnak olyan szerencsések, 
akik egy rövid időre viselték is fe-
jükön, hiszen a kőrispataki 
Szalmakalap Múzeumban 
található kalap megérintése 
nemhogy tilos, de bárki által fel-
próbálható.

Telnek 
a tartályok

Végéhez közeledik a két 
hete tartó vizes kálvária 

Udvarhelyszéken, ugyanis las-
san megoldódni látszik a káni-
kula közepén víz nélkül maradt 
Zetelaka, Fenyéd, Máréfalva és 
Oroszhegy községek helyzete. 
Bár még nem működik hi-
bátlanul a rendszer, a szol-
gáltató szerint pár napon 
belül visszaáll minden az eredeti 
kerékvágásba.
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3738 kilométer biciklin

A Krisztus-
kilátótól 

Santiagóig
számtalanszor adtunk már hírt 

a székelyudvarhelyi szabó Zoltán 
embert próbáló „kirándulásairól”: 

többször is megjárta a szent Jakab 
zarándokutat (el Camino), tavaly 

a himalájában a székelyek a 
magasban expedíción vett részt, 
idén pedig kerek négy hét alatt 

elbiciklizett a szentléleki Krisztus-
kilátótól a harmadik legnagyobb 

zarándokhelyig, a santiagói 
katedrálisig. szabó Zoltán, 

közismertebb nevén Kobra túrakedve 
nem lankad, hiszen még az idén 

meg szeretné mászni 
a 7134 méteres Lenin-csúcsot 

Kirgizisztánban. A vasembert legújabb 
kalandos útjáról, illetve további 

terveiről kérdeztük.
 > 4. oldal

siker az út végén. A santiagói katedrálisnál

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,5651ì
1 amerikai dollár Usd 3,7113î
100 magyar forint hUF 1,5910ì

Megingott 
a bizalom

Lehet, hogy majd helyreáll a 
bizalom, de nem egy-két nap alatt, 
hisz a politikai bizonytalanság to-
vábbra is fennáll, s nem tudni, 
hogy a július 29-i népszavazás 
milyen eredménnyel zárul, s 
annak az eredménynek milyen kö-
vetkezményei is lesznek, lehetnek.
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     Hecser Zoltán
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A kezdeti nagyszámú látoga-
tói hullámnál mérsékeltebb 
érdeklődésről tudósíthatunk 
a Leonardo da Vinci zseniális 
találmányai című kiállításról, 
de így is elvárásainknak meg-
felelő népszerűségnek örvend 
a tárlat. Az 5200-t meghaladó 
látogatószámú kiállításon vetí-
tett műelemző kisfilmjeink kö-
zül ezúttal egy kevésbé ismert 
remekművet ismertetünk az 
olvasókkal.

A Szent Anna harmadma-
gával című jegenyefa táblára fes-
tett olajfestmény datálása (1502 
– 1533) a Leonardo-i irodalom 
egyik sokat vitatott kérdése. 
Jelenleg a párizsi Louvre kép-
tárában őrzik. Nincs kizárva, 
hogy Leonardo ezzel a képpel 
akarta városa kegyeibe ajánlani 
magát. A képen Mária arca és 
ruhája befejezetlen. Mivel vita-
tottak a keletkezés feltételei, a 
kép ikonográfiai összefüggései is 
tetszőlegesen vonatkoztatható-
ak. Elemzői a bárányt a képen a 
Passió jelképének, Annát pedig 
az egyház megszemélyesítésé-
nek tekintik. Szent Anna mint 
az egyház megtestesítője meg-

akadályozza, hogy leánya Má-
ria, anyai ösztöneinek engedve 
meggátolja Jézust rendeltetésé-
nek betöltésében. Krisztus földi 
feladata a passió, tehát Máriának 
nem szabad visszatartania Jézust, 
a gyermeket a szenvedés szimbó-
lumát jelentő báránytól. A kép 
tematikája összefüggésbe hozha-
tó még XII. Lajos, I. Miksa vagy 
a firenzei köztársaság Szent-An-
na tiszteletével, de kapcsolatba 
hozták a festményt a kép keletke-
zése idején feléledő Szent-Anna 
kultusszal is. 

Ami vitathatatlan, az a fest-
mény rendkívüli formatörténeti 
jelentősége. A festő a kép leg-
fontosabb elemeit, elsősorban 
az alakokat a lehető legharmo-
nikusabb rendbe fűzte össze, s 
hozzájuk kapcsolta a többi mo-
tívumot, a hátteret, az előteret 
úgy, hogy minden rész a többivel 
is egységet alkosson. A kép pira-
miskompozíciója az érett rene-
szánsz egyik fontos stílusjegye, 
Leonardo képszerkesztésbeli 
újítása. A középponti motívum 
Mária arca. Teste a kézfejtől a 
törzsön át a lába fejéig feltűnő-
en hosszú ívet ír le, amit a kis 
Jézus alakja indokol, akit meg 

kell tartania. Mária lendüle-
tes mozdulatának egyensúlyát 
a szerényen háttérbe szoruló 
édesanyja, Szent Anna alakja 
biztosítja. Ha jobban megnéz-
zük őt, láthatjuk, hogy alakja 
szinte óriás. Könnyedén viseli 
Mária testét ölében, bal kezét 
derekához, bal lábát erősen a 
földhöz támasztva, ő testesíti 
meg a kép függőlegesen egyen-
súlyozó tengelyét. A kis Jézus és 
a bárány nem húzzák le jobbra 
az egyensúlyt, mert mindkettő 
visszafordul az idősebbek felé. 
A szereplők lelki kapcsolata is 
hasonlóan bonyolult. Az arckife-
jezések, tekintetek is aláhúzzák, 
hogy Jézus és a bárány párosa 
játékos tükörképe Anna és Mária 
kettősének, és a két alakpárt egy 
másik pár, a nemcsak genetikai-
lag, de mozgásban is egymáshoz 
rokonítható Máriáé és Jézusé 
fogja össze, míg Anna felülről 
valamennyiüket átöleli tekinteté-
vel. A festmény ugyanakkor tér-
ben is megkomponált. Az előtér 
alakcsoportjától a középtér jobb 
oldali fája vezeti át a tekintetet a 
háttér meszességében kéklő szik-
lák felé. 
� Vécsi�Nagy�Zoltán�művészettörténész

hAáz-sArok A művész LeonArdo dA vinci (iii.)

Ugron ALApítvány 

Nemzetközi konferencia és jubileumi találkozó
Július 27-e és 28-a között nem-
zetközi konferenciát és jubileu-
mi találkozót szervez az Ugron 
Alapítvány székelyudvarhe-
lyen. A hónap végén zajló ün-
nepélyes rendezvényre azért 
kerül sor, mert a szervezet több 
mint öt éve vesz részt a nem-
zetközi önkéntes csereprog-
ramban. A rangos esemény 
fővédnöke Ugron istvánné 
Bánffy Mária lesz. 

HNU-információ

Mint ismeretes, az Ugron 
Alapítványt 2005-ben 
hozta létre az abránfalvi 

Ugron nemesi család, fő célki-
tűzésük a fiatalság valláserkölcsi, 
identitásbeli nevelésének és kép-
zésének támogatása, különös te-
kintettel az elvándorlás megaka-
dályozására. 

A július 27-28-a között zajló 
nemzetközi konferencia és jubi-
leumi találkozó két napja alatt 
az alapítvány történetét fog-
lalják össze, annak eddigi tevé-
kenységét ismertetik, illetve ak-
tuális kérdéseket vitatnak meg, 
majd stratégiákat dolgoznak ki 
a jövőre vonatkozóan, és termé-
szetesen több oldalról is megvi-
lágítják az alapítvány önkéntes 
csereprogramját. Prezentációk 
segítségével bemutatják a né-
met, magyar és máltai önkénte-
sek tapasztalatait Romániában 
és Németországban. A második 

nap végén a résztvevők törté-
nelmi keresztutat tesznek meg 
a Székely Kálvárián, majd az ün-
nepség szentmisével ér véget az 
Ugron kápolnánál.  

Július 27-én a Tamási Áron 
Gimnázium Kollégiumának a 
dísztermében délután három 
órától „Fókuszban a romániai 
fogadóhelyek valamint a német 

önkéntesek Romániában” cím-
mel az alapítvány részéről Ugron 
Béla és Ugron Istvánné Bánffy 
Mária tart előadást, majd hason-
ló tapasztalatairól a budapesti 
Muskovszky Judit és a drezdai 
Gebhard Ruess is beszámol. Ezt 
követően a jelenlévők összegzik 
az elmúlt öt év tapasztalatait, az 
Ugron Alapítvány munkacso-

portja is megejti tevékenységi 
összefoglalóját, melyet a drezdai 
ICE egyesület beszámolója kö-
vet. A fogadóhelyek tapasztala-
tairól a helyi képviselők adnak 
jelentést. Délután öt órától a 
konferencia a fogadóhelyek sze-
repének a boncolgatásával foly-
tatódik, Lőrincz Edit moderátor, 
vitavezető segítségével egy jövőre 

vonatkozó és hasznosítható stra-
tégiát dolgoznak ki. 

Másnap a program ünne-
pi köszöntővel indul: Ft. Ko-
vács Sándor főesperes, Ugron 
Istvánné Bánffy Mária, a találko-
zó fővédnöke, alapítvány alapító, 
Muskovszky Judit,  Ugron Béla, 
Ugron Ákos és Ft. László Attila 
szól az egybegyűltekhez. A nap 
során számos téma kerül teríték-
re: ismertetik az alapítvány törté-
netét, bemutatják tevékenységét, 
majd az Ugron Alapítvány erdé-
lyi önkéntes csereprogramjáról 
is tájékoztatnak. Gebhard Ruess 
Drezdából „Nemzetköziség, mint 
tanulási lehetőség” címmel tart 
előadást. 

Fél tizenegytől prezentációk, 
előadások következnek: német 
önkéntesek beszélnek romániai 
tapasztalataikról, majd magyar 
önkéntesek osztják meg német-
országi tapasztalataikat, aztán a 
máltai önkéntesek erdélyi törté-
netét Tischler Ferenc ismerteti. 
A kiscsoportos beszélgetéseket, 
majd az ebédet követően dél-
után fél háromtól Élő könyvtár 
beszélgetésekre kerül sor. Négy 
órától a jelenlévők történelmi 
keresztutat tesznek a Székely 
Kálvárián, majd az Ugron Ká-
polnában szentmisére kerül sor. 
A találkozót egy vacsora zárja, 
melyet a résztvevők kötetlen kö-
rülmények között a szabadban 
fogyasztanak el. 

A�találkozó�az�Ugron�kápolnánál�ér�véget.�Szentmisét�tartanak�� fotó: csedő attila



Emeljük rekorder kalapunk!
Bizonyára sokan hallottak már 
az ország legnagyobb szalma-
kalapjáról, melyet a Guinness 
Rekordok könyve is hivatalo-
san elismer, de gyaníthatóan 
szép számmal akadnak olyan 
szerencsések, akik egy rövid 
időre viselték is fejükön, hi-
szen a kőrispataki Szalmakalap 
Múzeumban található kalap 
megérintése nemhogy tilos, de 
bárki által felpróbálható.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A kőrispataki Szalmakalap 
Múzeum szombaton ün-
nepli fennállásának 11. 

évét, melynek apropóján pénte-
ken és szombaton Szalmakalap-
fesztivált és falunapot szerveznek 
az Etéd községhez tartozó telepü-
lésen. (Erről bővebben pénteki 
lapszámunkban olvashatnak.)

Ismertségét, növekvő látoga-
tottságát a múzeum nagyban kö-
szönheti annak a látványosságnak, 

mely 2004 óta szerepel a kiállított 
tárgyak között.

A rekordnagyságú szalma-
kalapról szinte mindenki hallott 
már, története azonban már nem 

ennyire ismert, erről a múzeum-
alapító fia, ifj. Szőcs Lajos beszélt 
lapunknak.

2004-ben indult útjára a Ki 
mit mutat a nagyvilágnak elneve-

zésű program, melyből Románia 
sem akart kimaradni, a Román 
Televízió Tévérekordok Könyve 
című műsora vállalta az elkészült 
látványosságok bemutatását.

– Erdélyt is feltérképezték, 
megkérdeztek, hogy mi széke-
lyek, mit tudnánk a szalmafonás 
mesterségéből felmutatni, milyen 
érdekességet tudunk létrehozni - 
meséli Szőcs Lajos. 

A három évvel korábban ala-
kult Szalmakalap-készítők Ha-
gyományőrző Egyesületének tag-
jai ekkor döntöttek, hogy megal-
kotják a nemzet kalapját. 

A fonatokat 12 és fél nap alatt 
készítették el, melyek tisztítása to-
vábbi két és fél napot vett igénybe. 
Az összevarrást négyen végezték, 
ugyanennyi órát dolgoztak rajta. 

A Hargita Megyei Metrológiai 
Hivatal szakembereinek méré-
sei szerint 500 méter fonatból, 
1799 méter cérnából, 22 555 
szalmaszálból készült el, 2,65 ki-
logrammos súllyal került a buka-

resti bizottság elé. Tévéadásban 
kellett bemutatniuk a kalapot. 
Szőcs Lajos elmondása szerint: – 
Tartottunk ettől, mert a székely 
ember ugyan beszéli a románt, de 
amikor megszólal, egyből leolvas-
sák róla, hogy ki, és honnan jött. 
Aggódtak, hogy a beszélgetés 
alapján milyen irányba minősítik 
a székelyeket, márpedig ők jó be-
nyomást szerettek volna kelteni. 
A műsor végül sikeres lett, oly-
annyira, hogy ezt követően egyre 
több román turistacsoport jött el 
meglátogatni a múzeumot.

– Ahol szorult a helyzet, ne-
héz a megélhetés, a Fennvaló ott 
ad olyan pluszt, amit máshol nem 
osztogat bőkezűen. A korondiak 
a fazekasság, a siménfalviak a 
vesszőfonás, a székelyvarságiak a 
zsindelyfaragás tálentumát kap-
ták ajándékba, Kőrispatakon a 
szalmafonás tehetségét kaptuk 
Istentől, ezzel kell sáfárkodnunk, 
erre kell vigyáznunk – vélekedett 
Szőcs Lajos.
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A kiállított tárgyat meg szabad érinteni, fel lehet próbálni fotó: szász Csaba

A Ponta-kormány által az utóbbi időben foganatosított, ese-
tenként vitatható intézkedések, jogszabály-módosítások kapcsán 
kialakult viszály nem látszik lecsillapodni, s mindezek okán az 
Európai Bizottság is tizenegy pontban fogalmazta meg elvárá-
sait. A kormányfő ugyan az elmúlt héten két napig Brüsszelben 
tartózkodott, s ott az Európai Parlament és az Európai Bizott-
ság illetékeseit arról próbálta meggyőzni, hogy országunkban 
semminemű veszély nem fenyegeti a jogállamiságot, stabil az 
intézményrendszer, s mindaz, ami történik, összhangban van a 
hatályos jogszabályozásokkal. Az elmúlt hétvégén állítólag tisz-
tázó jellegű tájékoztatást is küldtek az Európai Bizottsághoz, de 
annak szóvivője szerint azt nem tartják kielégítőnek, legalábbis 
azt nyilatkozta hétfőn este. Mától ülésezik a parlament, s na-
pirenden szerepel többek között egyes sürgősségi kormányrende-
letek jóváhagyása is, beleértve a népszavazásra vonatkozót is. 
Apropó népszavazás: július 29-én dönthetnek a szavazópolgá-
rok arról, hogy Traian Băsescu felfüggesztett államfő szerintük 
súlyosan megsértette-e az Alkotmány előírásait, s amennyiben 
igennel szavaznak, akkor előreláthatólag szeptemberben vagy 
októberben kiírják az államelnök-választás időpontját. A törté-
nések ugyan politikai jellegűek, de ahogy az lenni szokott, arra 
reagált a pénzpiac, az üzlet világa is. Az elmúlt héten például 
mélyrepülésbe kezdett a lej árfolyama, történelmi csúcsok szü-
lettek legutóbb hétfőn, amikor is a lej/euró árfolyama elérte a 
4,5571 lejt, az amerikai dolláré pedig a 3,7399 lejt. Ennek 
kapcsán két dolgot kell megjegyezni, egyrészt azt, hogy a dolgok 
ilyenszerű alakulásában megvolt a maguk szerepe a nemzetközi 
pénzpiaci „rezgéseknek”, másrészt pedig azt, hogy a belpolitikai 
események is éreztették hatásukat. Mondjuk ez utóbbit annak 
okán, hogy a lej a forinthoz, a lengyel zlotyhoz viszonyítva is 

elértéktelenedett. Ugyanakkor a jegybank sem volt képes közbe-
lépni többek között annak okán, hogy a megelőző időszakokban 
az általa piacra dobott euró alaposan megdézsmálta valutatar-
talékait. Ilyen körülmények között pedig a szakelemzők nem 
tartják kizártnak, hogy az árfolyam akár a 4,8 lej/eurót is 
megközelítheti. S a következmény? Az euróban megállapított, 
de lejben fizetett díjszabások és árak megemelkedtek, valamint 
az üzemanyagok árai.

Nemzetközi viszonylatban is mérvadónak tartják az úgy-
nevezett bizalmi indexet. Egy adott ország gazdaságába vetett 
bizalomról van szó, s annak indexét a pénzügyi elemzők köré-
ben végzett közvélemény-kutatás alapján számítják ki. Teljes 
bizalom esetén az 100 százalékos, bizalomvesztés esetén pedig 
0 százalékos. Nos, Románia esetében a szóban forgó index jú-
niusban 22 százalékos volt, szemben a májusi 38 százalékkal 
(egyébként ezt az indexet hat kérdésre adott válaszok alapján 
számítják ki, a kérdések pedig az üzleti környezettel és a mun-
kaerőpiaccal kapcsolatosak). Másabb ismérvei is vannak a 
bizalomvesztésnek. Így például jelzésértékűnek tekinthető az, 
hogy május folyamán a külföldi tőkéjű bankok jelentős pénz-

összegeket, több mint 7 milliárd eurót vontak ki Romániá-
ból, ugyanakkor a külföldi érdekeltségű bankokban elhelyezett 
letétek összege az utóbbi hat hónap során 725 millió euróval 
csökkent. Történelmi csúcsot jegyeztek a külföldi beruházások 
is. Nemkívánatos történelmi csúcsról van szó. Annak értéke 19 
millió euró volt, hússzor kevesebb, mint a megelőző esztendő 
azonos hónapjában. Egyébként az esztendő első öt hónapjában 
a külföldi tőkebefektetések értéke alig 465 millió eurót tett ki, 
ami fele a 2011-es esztendei hasonló időszakban jegyzetteknek. 
Becslések szerint júniusban és júliusban sem érződött kedvező 
tendencia, ami a piaci elemzők szerint a belpolitikai feszült 
helyzettel is magyarázható.

Hétfői sajtótájékoztatóján a kormányfő arról beszélt, hogy 
kormánya egy új gazdaságpolitika felfuttatását tűzte ki célul, 
s annak keretében máris konkrét intézkedéseket foganatosított. 
Ez viszont csak részben igaz, ugyanis azokról az intézkedések-
ről van szó, amelyeket az Ungureanu-kormány kezdeménye-
zett, s ezek között említhetjük a közszférai bérek folyamatban 
lévő kiigazítását vagy a 740 lejt meghaladó nyugdíjak esetében 
befizetett egészségbiztosítási hozzájárulás egy részének vissza-
térítését. Mindez nem elég a bizalom helyreállításához. Lehet, 
hogy majd helyreáll a bizalom, de nem egy-két nap alatt, hisz a 
politikai bizonytalanság továbbra is fennáll, s nem tudni, hogy 
a július 29-i népszavazás milyen eredménnyel zárul, s annak 
az eredménynek milyen következményei is lesznek, lehetnek.

Megingott a bizalom
         NézőpoNt n Hecser Zoltán



Számtalanszor adtunk már hírt 
a székelyudvarhelyi Szabó Zol-
tán embert próbáló „kirándulá-
sairól”: többször is megjárta a 
Szent Jakab zarándokutat (El 
Camino), tavaly a Himalájában 
a Székelyek a magasban ex-
pedíción vett részt, idén pedig 
kerek négy hét alatt elbiciklizett 
a szentléleki Krisztus-kilátótól a 
harmadik legnagyobb zarándok-
helyig, a santiagói katedrálisig. 
Szabó Zoltán, közismertebb ne-
vén Kobra túrakedve nem lan-
kad, hiszen még az idén meg 
szeretné mászni a 7134 méteres 
Lenin-csúcsot Kirgizisztánban. 
A vasembert legújabb kalandos 
útjáról, illetve további terveiről 
kérdeztük.

– Már többször is bizonyított, 
honnan jött az ötlet, hogy ismét egy 
ilyen nagy erőnlétet követelő útra 
szánja el magát?

– A miértre tulajdonképpen 
a legutolsó nap, illetve útközben 
kerestem a választ. Konkrétan 
nem tudom megmondani miért 
is, de jó eredményeim vannak: 
erősödtem, rengeteg szabadság 
és boldogságérzet ért, fellélegzés 
volt elvonulni a tömény helyi po-
litika után. Kell tudni, hogy ha 
nem elégítem ki az álmaimat, ak-
kor nem fognak újak születni, úgy 
meg sivár és szomorú öregkorom 
lenne. Főként azért van szükség 
ilyen vállalkozásokra, mert ren-
geteg, értékes lelki gyümölcsöt 
terem. Mindenkinek meg kellene 
tennie az álmai felé vezető utat. 
Nyolc éve, a legelső El Camino 
úton már megszületett az a gon-
dolat, hogy Csíksomlyó és San-
tiago között biciklizzek egyet. 
Kirgizisztánba akartam menni, 
de nem kaptam meg az orosz ví-
zumot. A vízum miatt azonnal le-
jártam ezt a távot. Azóta felépült 
a sokak által megvetett Krisztus-
kilátó, de a hit miatt nagyon tet-
szik nekem. A szimbolika miatt 
döntöttem mellette, és indultam 
innen Csíksomlyó helyett.

– Hány kilométert tett meg 
pontosan Spanyolországig, azaz a 
végcélig?

– Pontosan 3738-at, keresztül 
a katolikus Európán. Nyolc éve, a 
legelső El Camino úton fedeztem 
fel a tér-időnek, illetve az útnak a 
nagyságát. Az nem csupán egyhe-
tes út volt: egy hónapos távollét 
után teljesen ráhangolódunk az 
út mélységére, szépségére. El nem 
tudom mondani, hogy milyen ér-
zés visszanézni egy akkora távba, 
ameddig a szem ellát. Főként, hogy 
tudom, hogy én onnan jöttem.

– Naponta mekkora távot sike-
rült megtennie?

– Június 11-én indultam. Ez 
volt a harmadik eset, hogy elju-
tottam Santiagóig: kétszer gya-
log, most biciklivel. Első nap 85 

kilométert mentem, utána beter-
veztem, hogy 100 felett teljesítek. 
Mentem 150-180-at is, a rekor-
dom 202 egy napra. Visszafele már 
busszal jöttem, mert kaptam egy 
Santiagó-Segesvár járatot. Ha nem 
ülök fel a buszra, lekéstem volna 
a soron következő kirgizisztáni 
utam szervezését. Amúgy bírtam 
volna visszafele is.

– Hogy készült fel fizikailag?

– Pár éve határozottan figye-
lek az egészségemre, mivel 30 
évig az egészség ajándék. Ugye 
sokat másztam hegyet életem-
ben, nem nagy dolog továbbfej-
leszteni ezt az erőnlétet. Olyan 
nem létezik, hogy hegymászásra 
való edzési program: biciklizni, 
futni, úszni kell, azaz olyan spor-
tokat választani, amelyek kitar-
tásra nevelnek. 

– Sátorban aludt?

– Mindig. A sátorral nem is a 
hol, hanem a mikor a probléma. A 
saját törvényem szerint hét-nyolc 
órakor meg kellett állnom. Min-
dig kerestem folyót, patakot, kicsit 
elhúzódtam a főúttól. A mezőkön 
senki sem jár, de kerültem a feltű-
nést. A nyugatiak hamar értesítik 
a szerveket, és rámegy az éjszakám. 
A büntetések árából meg hivatalo-
san is lehet sátrazni. Meg tudnám 
fizetni a szállodát is, de az teljesen 
más érzés. Így a szabadságra esett a 
hangsúly. Kétszer aludtam hivata-
los kempinghelyen. 

– Mesélne a megtett útvonalról? 
Kikkel találkozott?

– Ezt az utat majdnem mé-
ter pontosan ismerem Velencéig. 
Most már könnyű tájékozódni, van 

térkép, GPS. A benzinkutaknál pi-
hentem, fagyiztam, kávéztam. Na-
ponta egy 50-100 km-es szakaszt 
kellett betervezni. Az alig több 
mint egy Csík-Udvarhely szakasz. 
Sok emberrel találkoztam, ahogy 
beértem a Camino útra. A bicikli-
zés már nem annyira közeli, mint 
a gyaloglás. Legjobb élményeim 
közé tartozik a kis boltokban való 
beszélgetés, vásárlás, ebédelés. Fon-
tos: nem a fukarkodás miatt csiná-
lom ezt, hanem az értékei miatt. A 
plázákban jó a marketing, de szere-
tek szóba állni a helyi emberekkel, 
személyes kapcsolatot létesíteni. 
Az út során rengeteg ilyen értékes 
élményben volt részem. 

– Milyen biciklivel tette meg az 
utat?

– Érdekes, hogy tavaly kitün-
tettek a nagy hegymászónak, most 

meg a nagy bringásnak. Egyik sem 
igaz. Három éve nem is ültem bi-
ciklin. Az általam űzött sportok 
közül a biciklizéssel szenvedtem 
a legnagyobb balesetet, amikor 
eltekertem Törökországig. A bi-
cikli maga egy hibrid volt. Nem is 
mountain-bike, de nem is verseny 
bicikli. 90 százalékban aszfalton 
mentem: ezért sok energiát elnyelt 
volna a mountain-bikeok vastag 
gumija, a vékony pedig nem jó 
szekérútra. Volt a bringán egy te-
leszkóp, amit tetszés szerint ki is 
lehetett merevíteni. Az ülésre zse-
lés huzatot tettem. Köszönhetően 
rugós ülésnek, csak a vége fele kez-
dett fájni a fenekem.

– Miket fogyasztott az út során? 
Azért kell a kalória ennyi tekerés 
után...

– Tudni kell, hogy a fáradt-
sággal párhuzamosan jelenik meg 
az étvágytalanság. Nem azért kell 
enni, mert éhes vagy, hanem mert 
feladat. Sok időm nem volt enni, 
közben megtanultam a biciklin 
majszolni a kekszet, a nápolyit. Ha 
nem ettem volna, leépül a szerve-
zetem. Azt hittem lefogyok, de az 
út alatt felszedtem öt kilót. Az volt 
a jó, hogy közben azt ettem, amit 
akartam.

– Sok csomagot vitt magával?

– Nem, sőt keveset. Akiket 
láttam az úton, 3-4-szer többet 
vittek. Én azt mondom: a nagy tű-
rőképesség kis helyen elfér. Egy ki-
lós sátrat vittem, de az nagy esőnél 
beázott. Amúgy csak egyetlen egy-
szer kaptam el éjjeli esőt az út alatt. 
Inkább tűrök, mint cipekedek.

– Defektet hányszor kapott?

– Már közel voltam a célhoz, 
azt hittem eljutok defekt nél-
kül. Egy bokor mellé állítottam 
a biciklit, hogy ne legyen látható. 
Reggelre felszedtem egy tüskét, az 
kilyukasztotta a kereket. 20 perc 
alatt megfoldoztam, és mentem is 
tovább. Lipova felé egy aszfaltsza-
kadás miatt kaptam egy nyolcast a 
kerékbe, de az sem volt veszélyes. 

– Mik a további tervei?

– Abból sok van, de a legköze-
lebbi a Lenin-csúcs megmászása 
Kirgizisztánban. Megvan a jegy, a 
hegymászó felszerelés és az étel is. 
28-án indulok Kupa Lászlóval, egy 
kolozsvári fiúval. Nem tűnik any-
nyira nehéznek, ennél magasabban 
már jártam. A kirándulás élménye 
miatt megyünk. Technikailag már 
fejlettebb vagyok: tudom, hogy 
elég egy rossz kaja, rossz gyógy-
szer és azonnal lehet visszafordul-
ni. Amúgy tervezni mindig lehet. 
Ezek a lehetőségeim most megvan-
nak. Az is lehet, hogy egy hónap 
múlva szerelembe esek, és beköl-
tözök egy házba gyereket nevelni. 

Antalfi József
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Udvarhelyről a spanyolországi Santiagóig kerekezett Szabó Zoltán

3738 KiLométEr biCiKLin

A Krisztus-kilátótól Santiagóig

Interjú



Végéhez közeledik a két 
hete tartó vizes kálvária 
Udvarhelyszéken, ugyanis las-
san megoldódni látszik a káni-
kula közepén víz nélkül maradt 
Zetelaka, Fenyéd, Máréfalva és 
Oroszhegy községek helyzete. 
Bár még nem működik hibát-
lanul a rendszer, a szolgáltató 
szerint pár napon belül vissza-
áll minden az eredeti kerékvá-
gásba.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mint arról már korábbi 
lapszámunkban hírt 
adtunk, a regionális 

víz- és csatornaszolgáltatónak, 
a Harvíz Rt.-nek több napon át 
gondot okozott a vízszolgáltatás 
négy udvarhelyszéki községben. 
Többszörös meghibásodás miatt 
nem kapott vizet négy község ti-
zenegy települése az elmúlt két 
hétben.

Újbóli megkeresésünkre Zólya 
László András, a Harvíz Rt. igaz-
gatója elmondta, sikerült megol-
dani a meghibásodást, és bár még 
nem működik száz százalékosan a 
rendszer, igyekeznek mindenho-
vá vizet juttatni.

– Műszakilag sikerült elhá-
rítani a problémát, de mivel egy 
elég nagy rendszerről van szó, és 

az ivói vízmű termelése naponta 
ötszáz köbmétert tesz ki, akár 
nyolc napba is beletelik, amíg a 
folyamatos vízellátást biztosító, 
összesen négyezer köbmétert 
kitevő tartályok színültig meg-
telnek. Addig igyekszünk úgy 
szolgáltatni, hogy minden hely-

ségben legyen egy kis víz – fogal-
mazott Zólya László.

A vízszolgáltatással kapcso-
latban több érintett fogyasztó 
is felkereste szerkesztőségünket, 
Gáspáry Lenke fenyédi lakos le-
vélben fordult hozzánk: „...Zólya 
úr reménykedjen tovább. Mi vizet 

akarunk, nem mellébeszélést. És 
végül a lényeget szeretném tudni, 
mikor lesz víz ismét Fenyéden? 
Hány nap múlva?” – tette fel a 
kérdést a fenyédi lakos. Másik 
előfizetőnk, ugyancsak fenyédi la-
kos arra panaszkodott, hogy még 
családjának sincs módja rendes 

tisztálkodásra, nemhogy locso-
lást biztosíthatna pusztuló kerti 
növényeinek. Érdeklődésünkre 
egy tibódi lakos elmondta, a nyári 
melegben ideig-óráig saját kút-
juknak köszönhetően átvészelték 
a forró napokat, azonban mostan-
ra onnan is kifogyott a tartalék.

Korábbi nyilatkozatában az 
igazgató elmondta, hogy a szol-
gáltatás kiesését a vezetékben való 
nyomásnövelés miatt szétrobbant 
fővezeték okozta. Ám mivel a sé-
rülés az Ivó patakának fenekén 
történt, maga a hiba lokalizálása 
is több napot vett igénybe. To-
vább nehezítette dolgukat, hogy 
bár egyszer kijavították a hibát, 
visszahelyezéskor a vezeték újra 
megsérült, így újabb pár nap ja-
vítás következett. A vezeték hibás 
szakaszát, illetve az azt védő bur-
kot is ki kellett cserélniük, és bár 
úgy tűnt beindulhat a szolgálta-
tás, múlt péntek este ismét meg-
hibásodás történt.

Az igazgató szerint, bár sike-
rült végre megoldani a sorozatos 
problémákat, komplikált rend-
szerben kellett dolgozniuk, ezért 
húzódott el ilyen soká a javítás. 
Hozzátette, bár még nem tudnak 
maximálisan üzemelni, a tartá-
lyok folyamatosan telnek és re-
méli, minél hamarabb megfelelő 
szolgáltatást tudnak nyújtani.

A Homoród-Rika-Küküllő Helyi 
Akciócsoport  munkaközössé-
ge tegnap Felsőboldogfalván 
sajtótájékoztató keretében 
mutatta be pályázati kiírása-
it, s ezzel az Udvarhelyszék 
17 önkormányzatát magába 
foglaló térségben rajtot vett 
az EU legsikeresebbnek tar-
tott vidékfejlesztési program-
ja. A pályázati iratcsomókat 
négy intézkedés keretében 
várják Homoródalmáson és 
Nagygalambfalván.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Sajtótájékoztató keretében 
mutatta be tegnap Felsőbol-
dogfalván a legsikeresebbnek 

tartott uniós vidékfejlesztési prog-
ram pályázati kiírásait a  Homoród-
Rika-Küküllő Helyi Akciócsoport  
munkaközössége. Sándor Kálmán, 
az egyesület ügyvezetője a Leader 
program első kiírási szakaszának 
négy intézkedését ismertette.

A 112-es intézkedés a fiatal 
gazdák támogatására nyújt lehe-

tőséget, célja a mezőgazdaság ver-
senyképességének javítása és nö-
velése. A 121-es intézkedés a me-
zőgazdasági egységek felújítását 
tűzi ki célul a termelési tényezők, 
eszközök javítása révén. Az erdők 
gazdasági értékének növelését a 
122-es intézkedés teszi lehetővé, 
erre a kiírásra közbirtokosságok és 
erdőtulajdonosi társulások jelent-
kezését várják leginkább. Végül a 
negyedik, 142-es intézkedés a me-
zőgazdasági és erdészeti termelői 
csoportok létrehozását ösztönzi 

annak érdekében, hogy a csoport 
tagjai minőségi termékkel juthas-
sanak a piacra.

A Homoród-Rika-Küküllő 
Helyi Akciócsoport két mun-
kapontja működik a térség-
ben (Homoródalmás  503 sz. 
- 537195, Nagygalambfalva 329 
sz. - 537214), a pályázati iratcso-
mókat kizárólag személyesen le-
het leadni hétköznapokon 10–14 
óra között. A pályázatok leadási 
határideje 2012. szeptember 15. 
Sándor Kálmán ügyvezető el-

mondta, hogy bár csak hétfőtől 
fogadják az iratcsomókat, már 
többen is érdeklődtek a támoga-
tási lehetőségekről.

Bővebb tájékoztatást a pályá-
zati feltételekkel és a szükséges 
iratokkal kapcsolatban az érdek-
lődők, a 0729–810 975-ös vagy 
a 0740–106 041-es telefonszá-
mon vagy az office@rikaregio.ro 
emailcímen kaphatnak. Informá-
ciókat még az akciócsoport www.
rikaregio.ro honlapján is találnak 
a LEADER menüpont alatt.
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A lakók remélik, nem csak csöpögni fog a víz fotó: ifj. haáz sándor

közélet

MegOldódni látsZik AZ UdVArHelysZéki VíZprObléMA

Telnek a tartályok

HétFőtől váRjáK Az iRAtcsomóKAt

Négy intézkedés kiírására lehet pályázni

Körkép

> Áramszünet. Az Electrica Rt. 
tájékoztatása szerint felújítási és javí-
tási munkálatok miatt ismét áramszü-
netre számíthatnak az udvarhelyiek, 
ugyanakkor három udvarhelyszéki 
községben is szünetel a szolgáltatás. A 
villamossági vállalat felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy ma reggel nyolc és dél-
után három óra között szünetel a szol-
gáltatás a következő székelyudvarhelyi 
utcákban: Pacsirta utca, az Ady Endre 
utca egy szakaszán, a Bethlen Gábor 
és Lorántffy Zsuzsanna utcák között, 
Szarkakő utca, valamint a Tábor utca 
Ady Endre és a Függetlenség közöt-

ti szakaszán. Továbbá reggel nyolc 
és délután hat óra között szünetel az 
áramszolgáltatás felújítási munkálatok 
miatt Tibódban, Székelyszentkirályon, 
Oroszhegyen és a Vulcan Serv Kft.-nél 
Székelyudvarhelyen.

> Rendszám és jogsi nélkül, itta-
san. Hétfőn délben egy rendszám nélkül 
közlekedő motorost fogtak a keresztúri 
közlekedésrendészek, aki, mint kiderült, 
ittasan, jogosítvány nélkül vezette a két-
kerekűt. A kétkerekű vezetőjét igazoltat-
ni akarták a rend őrei, azonban a 21 éves 
segesvári E. U. úgy döntött, hogy nem áll 

meg a rendőri jelzésre. Több mint egy ki-
lométeres üldözés után, a Timafalvi utcá-
ban lekapcsolták a sofőrt, aki rendszám 
nélküli motoron, jogosítvány nélkül és 
ittasan közlekedett. A vétkes ellen eljá-
rást indítottak.

> Érettségi felkészítő. Ingyenes 
érettségi felkészítőt tartanak a Sapientia 
EMTE Gazdaság- és Humántudomá-
nyok Karának szakoktatói azoknak a 
középiskolásoknak, akiknek az idei ké-
pességfelmérőn nem sikerült a matema-
tika, és/vagy a román érettségijük. A 
délelőttöket az egyetem tanárainak órái 

töltik ki, délután pedig egyetemi hallga-
tókkal nyílik lehetőség a gyakorlásra. A 
tervek szerint július 23-27. között, azaz 
jövő héten tartják a román felkészítőt, 
míg július 30-augusztus 3. között a mate-
matika felkészítőre kerülne sor. Azoknak 
a diákoknak, akik távolabbról érkeznek, 
bentlakást biztosítanak erre az időszakra. 
Jelentkezni, illetve további információ-
kat kérni e-mailben (ghkar@sapientia.
siculorum.ro), telefonon (0040-266-314 
657) és személyesen az egyetem székhe-
lyén (Csíkszereda, Szabadság tér, 1. Szám, 
119-es iroda)lehet. Jelentkezési határidő: 
július 20., péntek.hí
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hirdetés

hirdetés

Hibajavítás

A tegnap megjelent Székely Konyha mellékletünkbe hiba csúszott: a székelyudvarhelyi Bokor Feri bácsi, 
a Góbé termékek reklámarca nem 80, hanem 70 éves. 

Körkép
társadalom

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 július 31-ig!

A Hargita megyei Olt Sürgős-
ségi Esetek Parancsnoksága a 
szombati kápolnási tűzesetet 
követően elkészítette erre vo-
natkozó kimutatását. 

hNU-információ

Eszerint a tűztoltókat 
délután fél négykor ér-
tesítették arról, hogy a 

Homoród Erdészeti Hivatalhoz 
és a kápolnási közbirtokosság-
hoz tartozó erdőrészen tűz ütött 
ki. A helyszínre a székelyudvar-
helyi tűzoltóalakulattól egy 
tiszt, tizennégy tűzoltó sietett 
ki egy tűztoltóautóval és egy 
tűzoltós segédautóval. Ugyan-
akkor az oltásnál jelen volt a 

kápolnási és szentegyházi ön-
kéntes tűztoltóalakulat is húsz 
emberrel, illetve a Homoród 
erdészettől és a libáni magáner-
dészettől további nyolc személy 
és tizenöt kápolnási segédkezett 
a tűztoltásnál. Másnap is ha-
sonló méretű embersereg mun-
kálkodott a domboldalban. A 
székelyudvarhelyi tűzoltóktól ti-
zenheten, a kápolnási önkéntes-
ből tízen, a szentegyházi önkén-
tesekből tizenöten, a Homoród 
erdészettől négy személy, a 
kápolnási közbirtokosságtól tíz 
személy és további húsz helyi la-
kos dolgozott különböző gépek-
kel, szerszámokkal a tűz továb-
bi terjedésének megfékezésén. 

Harmadnap ugyanezen emberek 
jelentős mennyiségű vízzel fel-
szerelkezve egész nap, éjszaka is 
felügyelték a területet. Tegnap, 
vagyis a kápolnási beavatkozá-
sok negyedik napján már csak a 
székelyudvarhelyi, kápolnási és 
szentegyházi tűzoltók, illetve a 
kápolnási közbirtokosság erdé-
szei helyszíneltek, és figyelték 
a területet. Mint tegnap a tűz-
oltóság tudatta, a területen he-
lyenként elszigetelten még egy-
egy fatörzs füstölög. Tegnap 
ezek teljes eloltásán dolgoztak, 
ahol tudták, vízzel, ahol pedig 
a vizes tartályokkal nem fértek 
oda, ott lapáttal, egyéb szerszá-
mokkal tették. 

SzámOkbAn A kápOlnáSi tűz

Négy nap a lángok között

Még negyedik nap is füstölgött helyenként a térség fotó: tamás attila



7. oldal |  2012. július 18., szerda

társadalom

Körkép

> RMDSZ-es alpolgármester Balán-
bányán. Demeter Attilát, az RMDSZ 
Balánbányai Városi Szervezetének elnökét 
választották alpolgármesterré Balánbányán 
a tegnap tartott tanácsülésen. A független-
ként, a magyar szervezetek támogatását 
élvező, választásokat nyerő polgármester, 
Brezovszky György megkeresésünkre el-
mondta, a kétfordulós szavazás során az 
eddig is alpolgármesterként tevékenykedő 
Demeter Attilának szavaztak bizalmat a 
tanácsosok. Az első fordulóban hárman in-
dultak, ebben Nyisztor Imre – aki az előző 
mandátumban polgármester volt – maradt 
alul négy szavazattal. A második forduló-

ban Cristina Vaida és Demeter Attila kö-
zött dőlt el a verseny: előbbi 6, utóbbi pe-
dig 9 szavazatot kapott, így újabb négy évig 

ő töltheti be az alpolgármesteri tisztséget 
Balánbányán. (Tamás Attila)

> Szűrővizsgálat Kápolnásfaluban. 
Hargita Megye Tanácsa a 2012-es eszten-
dőben is folytatja a lakosság egészségét 
felmérő programját. A nyolcadik állomás 
Kápolnásfaluban volt július 13-án, a he-
lyi kultúrotthonban. A program nagyon 
népszerű a lakosság körében, mivel a falu-
si ember nehezen szánja rá magát orvosi 
vizsgálatra, vagy nincs rá anyagi lehetősége. 
Kápolnásfaluban a magas vérnyomás és a 
magas koleszterinszint volt a gyakori, de 
akadtak, akiknél magas vércukorszintet ál-

lapítottak meg. Az eddigi nyolc településen, 
ahol egészségfelmérést végeztek, összesen 
mintegy ezer embert sikerült megvizsgál-
ni. Az idei program újdonsága és egyben 
többlete is az, hogy a magyarországi testvér-
települések egészségügyi szakemberei által 
végzett egészségfelmérést bővítettük helyi 
szakemberek szolgáltatásaival. A programot 
úgy időzítettük, hogy az egybeessen Hargi-
ta megye településeinek nevezetesebb ese-
ményeivel, például falunapokkal vagy jeles 
egyházi ünnepekkel. A program keretében 
a lakosságnak díjmentesen négyféle alapana-
lízist – vércukor-, vérnyomás-, koleszterin-, 
trigliceridteszt – biztosítunk.hí
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Növekedni fog az elkövetkező 
években a vízkezelés és csator-
nahálózat használatának díjsza-
bása, a megyében történő nagy 
közműveket felújító és bővítő 
beruházás miatt. Zólya László, a 
Harvíz Rt. igazgatója szerint ezt 
nem tragédiaként kell felfogni, 
hiszen a beruházás révén kiépül-
nek a rendszerek, és mint minden 
más szolgáltatásnál, itt is számí-
tani kell a drágításra.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Közműrendszerek, ezen belül 
a víz- és csatornarendszerek 
bővítését célozza az a több-

ségében az Európai Unió által fi-
nanszírozott nagyberuházás, amely 
a 2006–2008 közötti időszakban 
a Környzetvédelmi Minisztérium 
megrendelésére készült mestertervre 
épül. A beruházás révén a Harvíz Rt. 
a megye egyik legfontosabb beruhá-
zó cégévé vált.

– Az uniós projekt előírásai ré-
vén létrejött a Hargita Víz Közösségi 
Fejlesztési Társulás, amelyhez azok 
az önkormányzatok csatlakoztak, 
amelyeknek ilyen jellegű beruházás-
ra van szükségük. A társuláshoz 25 
csíkszéki önkormányzat, Szentegy-
háza és Tölgyes csatlakozott, később 
pedig újabb 6 udvarhelyszéki polgár-
mesteri hivatal. 2009-ben kezdődött 
el a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése a prioritási lista alapján. 
Mivel ebből a projektből 2010 ta-
vaszán Balánbánya kivált, újabb 
megvalósíthatósági tanulmányt 
kellett készíteni, ami 2011 végére 
finalizálódott. A pályázatot 2012 
februárjában hagyta jóvá az Európai 
Bizottság, március 21-én sikerült az 
akkori környezetvédelmi miniszter-
rel, Borbély Lászlóval aláírni a finan-
szírozási szerződést a 73 millió eurós 
beruházásra – számolt be lapunknak 
a projektről Zólya László, a Harvíz 
Rt. vezérigazgatója.

Mivel az ország az uniós csatla-
kozásnál ígéretet tett arra, hogy tel-
jesíti a 90 százalékos rácsatlakozást 
a közművekre, és a beruházás ezt 
lehetővé teszi, mondhatni evidens, 
hogy a kivitelezés során drágulni fog 
a víz- és csatornahálózat díja a követ-
kező évek folyamán. Míg országos 
viszonylatban a lakosság 52 százalé-

ka rendelkezik a víz- és csatornaháló-
zatra való csatlakozás lehetőségével, 
addig Hargita megyében ez az arány 
26 százalék. 16 százalék az országban 
azok aránya, akik vízre való csatlako-
zással igen, de csatornahálózatra való 
csatlakozással nem rendelkeznek, a 
megye lakóinak 9 százaléka van eb-
ben a helyzetben. Országos szinten 
sem a víz-, sem pedig a csatornaháló-
zatra való csatlakozás lehetőségével 
nem rendelkezők számaránya 32 
százalék, a megyében pedig 65 szá-
zalék.

– Emiatt indokolt a legfőképpen 
ennek a nagyberuházásnak a kivite-
lezése Hargita megyében – világított 
rá Zólya.

A megye legnagyobb 
beruházása
A projekt előkészületeinél 15 

közbeszerzési anyag összeállítását 
írták elő, amelyből egy a tanácsadó 
cég szerződtetése, amely már meg is 
történt. Ezenkívül 8 munkálat köz-
beszerzése folyik, amelynek becsült 
értéke több mint 239 millió lej, 3 
szolgáltatási szerződés, amelynek 
értéke több mint 17 millió lej, míg 
3 beszállítói szerződés, amelynek ér-
téke 18 millió lej fölött van. Ezekből 
egy munkálat közbeszerzési eljárása 
megtörtént: a munkát elvégző cég 
kiválasztása zajlik jelenleg, 2 munká-
lati szerződés közbeszerzési anyaga 

átalakítás alatt van a megváltozott 
törvénykezés miatt, míg a maradék 5 
szerződést szeptember–október fo-
lyamán lehet közbeszerzési eljárásra 
indítani – ismertette az anyagi szám-
adatokat az igazgató.

Az Unió változtatott
– A beruházást a kezdetben 

ígért 85 százalék helyett az Unió 
77,5 százalékban, az állam 13 száza-
lékban, az érintett önkormányzatok 
2 százalékban finanszírozzák, ezért 
a maradék mintegy 7 százalékot a re-
gionális szolgáltató, vagyis a Harvíz 
Rt. kell előteremtse, ezt azonban 
csak banki hitelből lehet, mivel a 
szolgáltatónak nincs saját tőkéje és 
nem a profitszerzésre hajt – hangsú-
lyozta a Harvíz Rt. igazgatója.

A finanszírozáshoz szükséges 
pénz előteremtéséhez, valamint a 
későbbiek folyamán a beruházás 
fenntarthatóságához más, a jelenle-
ginél magasabb szolgáltatói díj meg-
határozása szükséges. Ezt az önkor-
mányzatok is el kell fogadják tanácsi 
határozattal. Így 2012. augusztus 
elsejétől szeptember 30-ig, a projekt 
által érintett területeken emelkedik 
a díjszabás, míg a projekt által nem 
érintett területeken szeptember 
30-tól, december 1-jéig. 2012-ben 
a víz köbméterenkénti ára a jelenle-
gi áfa nélküli 1,85 lejről 2,67 lejre, 
2013-ban 2,87 lejre, 2014-ben 3,06 

lejre, 2015-ben pedig 3,30 lejre fog 
emelkedni. A csatorna díja idéntől 
a jelenlegi áfa nélküli 1,15 lejről 1,96 
lejre, 2013-ban 2,25 lejre, 2014-ben 
2,54 lejre, míg 2015-ben 2,59 lejre 
fog emelkedni – tájékoztatott Zólya, 
elmondva, az előfinanszírozás egyik 
feltétele: bizonyítani kell, hogy a 
projekt árpolitikáját alkalmazni 
kezdték az érintett területeken.

Az igazgató hangsúlyozta, hogy 
Hargita megyében országos szinten 
az egyik legolcsóbb a víz köbméte-
renkénti díja: a romániai vízszolgál-
tatókat tömörítő egyesület (A.R.A.) 
2011-es decemberi felmérése szerint 
a második legolcsóbb, csatornadíj-
ban a hetedik, míg az összesítésben 
az első helyen áll a megye.

2015-re csúcsosodik ki
az áremelés
– 2015 júniusára, a projekt ha-

táridejére a víz- és csatornahálózat 
használatának díja 6 lej körülire, kö-
zel kétszeresére emelkedik majd. Így 
a hozzávetőleges egy háztartásban 
21 lej körüli árról megközelítőleg 45 
lejre emelkedik a használati díj – szá-
molta ki az igazgató.

Ha úgy alakulna, hogy nem kell 
akkora hitelt felvenni, nem feltétle-
nül szükséges az áremelési görbe tar-
tása, de ezt majd a szolgáltató java-
solhatja és terjesztheti a szakhatóság 
elé, végül majd a társulás hagyja jóvá. 

Az igazgató azt is elmondta, hogy 
a jelenlegi díjszabás 2009 májusától 
van érvényben, azóta nem emeltek 
díjat, holott 2011-ben tervben volt 
a víz köbméterenkénti árának 2,32 
lejre, míg a csatornahasználat árának 
1,58 lejre való emelése. 

– Ez az áremelés nem történt 
meg, de ha továbbra sem növeljük 
a díjat, a cég csak veszteségesen tud 
működni, a többi szolgáltatás drá-
gulása miatt is. A többi megyében 
azért nagyobb a díjszabás, mivel ott 
már előrehaladottabb állapotban 
vannak ezek a projektek, emiatt nö-
vekedett a díjszabás is. Míg egy liter 
buborékmentes ásványvíz ára jelen-
leg 2,50 lej alatt van, addig a víz köb-
méterének kezeléséért 2,67 lejt kell 
fizetni – hozta fel példaként az igaz-
gató, hozzátéve, hogy a vízkezelés 
és a szennyvíztisztítás is szolgáltatás, 
aminél szintén folyamatosan fennáll 
a drágítás lehetősége és kényszere, 
mint minden más szolgáltatásnál.

Megújuló és bővülő 
rendszerek
A munkálatokat nagyobb tér-

ségekre osztották, így Csíkszereda 
és környéke, Madéfalva, Csíkcsicsó, 
Csíkmadaras, Szentegyháza és 
Csíkszentdomokos (idetartozik a 
Felcsíki-medence) azok a térségek, 
ahol első körben megkezdik a kivi-
telezést.

A beruházás révén a vízművek 
felújítása, ezen belül pedig több 
mint 17 kilométer szállító vezeték 
felújítása, több mint 13 kilométer 
szállító vezeték bővítése, több mint 
12 kilométer elosztó vezeték fel-
újítása és több mint 86 kilométer 
elosztó vezeték bővítése történik 
meg. A szennyvízhálózat terén 1,47 
kilométer szennyvízhálózat felújí-
tása, míg 109 kilométer szenny-
vízrendszer kiépítése, emellett 40 
pumpaállomás és 2 derítőállomás 
felújítása szerepel. Három vízmű-
vet újítanak és bővítnek Szentegy-
házán, Csíkszentdomokoson és 
Csíkszépvízen, 4 víztározó tartályt 
újítanak fel Csíkszeredában, míg 
7 új víztározó tartályt építenek 
Szentegyházán, Csíkszeredában 
és Csíkpálfalván, de épül még 5 új 
klórozó állomás, valamint két pum-
paállomás is – sorolta a tervezett 
újításokat az igazgató.

A drágítás NeM opció, hANeM szükségszerűség

Emelkedni fog a víz- és csatornahasználat díja

Hargita

átlagos víz- és csatornahasználati díj – 2011 június
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Bővül a Mária Út hálózata

Számítanak 
az önkéntesekre

Csángó oktatási prograM

Kellő odafigyeléssel és határozottsággal

Megközelítőleg 440 kilométeren 
haladhatnak festett útvonalon a 
Mária Út zarándokai Erdélyben. 
a pünkösd utáni időszakban az 
önkéntesek munkája nyomán 
lényegesen bővült a jelzésekkel 
ellátott útszakaszok hossza.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az utóbbi időben 250 kilo-
méterrel bővült a Mária 
Út hálózata Erdélyben. Az 

útvonalak megjelölése, festése mel-
lett szervezeti építkezés is történt, 
hiszen megalapították az Erdélyi 
Mária Út Egyesületet, amelynek 
elnöke dr. Szakács Sándor lett. 

A nyár első felében Erdély szá-
mos vidékén folyt a munka a zarán-
dokútvonal kiépítéséért – tudtuk 
meg Molnár Sándortól, a Mária Út 
Hargita, Kovászna, Maros és Kolozs 
megyei koordinátorától.

Udvarhelyszéken összesen 42 
km útszakasz festésével készül-
tek el, a Gyergyói-medencében 8 
km-rel bővült a Mária Út. Csík-
széken több alkalommal több 
csapat vette ki részét a munkából: 
június elején a Kájoni János Szak-
középiskola Baráti kezek elneve-
zésű önkéntescsoportjának kilenc 
tagja dolgozott a Csíksomlyó–
C s o b o t f a l v a – C s o m o r t á n –
Sándor-dombja útvonal 10 km-es 
szakaszán Kánya József, az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület tagja irányításá-
val. A diákokat elkísérte dr. Amb-
rus Tünde és Tőkés Éva tanárnő is. 
Kozma István, a CSTIT elnöke 
szervezésében 21 fiatal önkéntes 
7 csoportban a Tusnádfürdő–
T u s n á d – S z e n t s i m o n –
Szentkirály–Csíkszereda útvona-
lon 35 km-t festett. A résztvevők a 
Fiatalok Lendületben program ke-
retében töltöttek egy hetet Csík-
szeredában – tudtuk meg Molnár 
Sándortól.

A gyimesfelsőloki Árpád-házi 
Szent Erzsébet Gimnázium tanulói 
a Pogány-havas–Széphavas–Ugra-
pataka–Apahavas útvonalon 19,5 

km útszakaszt festettek meg. Az 
Apahavas–Pipás–Áldomás sar-
ka közötti 5,5 km útszakaszt más 
önkéntesek jelölték ki, és megha-
tározták az útvonalat Csinódtól a 
Kászonok irányába is.

Tusnádfürdőn, Hargitán, Pál-
falván, Delnén több kilométeren 
szintén önkéntesek dolgoztak.

A ferences ifjúsági csoport tag-
jai a Nagy-Somlyó oldalában feren-
ces meditációs útvonalakat jelöltek 
ki: fekete színnel a Kájoni, zölddel 
a Xantus és barnával az Écsy János 
nevét viselő útvonalakat. 

Így a Csíki-medencében a Má-
ria Út 145 kilométerre bővült. Har-
gita megyében a tervezett hálózat 
400 km, eddig kijelöltek ebből kb. 
195 km-t.

A Mária Út koordinátora beszá-
molt arról is, hogy Háromszéken a 
kézdivásárhelyi cserkészcsapat és a 
sepsiszentgyörgyi EKE-tagok fes-
tettek Esztelnek–Csángótelep és 
Tusnádfürdő–Sepsibükszád–Mi-
kóújfalu határában 20 km-es útsza-
kaszt, Maros megyében különböző 
szakaszokon 50 km-es utat festet-
tek meg.

Szatmár megyében 26 kilomé-
teren festették fel a jelzéseket, csíki 
közreműködéssel Kolozs megyé-
ben Hidalmás–Bonchida–Mócs–
Nagy sármás–Szamosújvár–Füzes-
mikola környékén festett fel 34 ma-
gyarországi műépítész egyetemista 
Küsmödi Attila vezetésével több 
mint 150 km-es utat.

A megszokott lila jelzés mellett 
más színek is megjelentek, például 
a narancssárga, kék és piros. A kü-
lönböző színek és számok külön-
böző útvonalakat jelölnek. Az utak 
számozását az augusztus folyamán 
megjelenő kisebb táblák fogják je-
lezni.

Az erdélyi Mária Út tovább-
épül, a munkálatokban számítanak 
ezután is az önkéntesek munkájá-
ra – közölte Molnár Sándor, akit a 
0730–711745-ös telefonszámon 
vagy a molnar.sandor@mariaut.ro 
címen lehet elérni.

Önkéntesek festik a jelzéseket

Február elsejétől a romániai 
Magyar pedagógusok szövetsé-
gén keresztül történik a csángó 
oktatási program finanszírozása 
és szakmai irányítása. a jelenle-
gi helyzetről és a lehetőségekről 
Burus siklódi Botond, a szövet-
ség elnöke és lászlófy pál, a 
program irányításával megbízott 
tiszteletbeli elnök számolt be. 

T. É.

Minden eddigi helyszí-
nen szeretné folytatni a 
csángó oktatási progra-

mot a finanszírozás továbbításával 
és a szakmai irányítással megbízott 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége. Az átszervezés után 
mind a 24 korábbi helyszínen foly-
tatták a moldvai csángó gyerekek 
magyar nyelvű oktatását – tudtuk 

meg az RMPSZ vezetőitől. Az év 
elején 42 oktató munkájának ko-
ordinálását vették át, ám közöttük 
vannak olyanok, akik a következő 
tanévtől nem folytatják a pedagó-
gusi munkát Moldvában.

Február elseje óta 33 233 135,51 
forintot utaltak át a csángó ok-
tatási program finanszírozására, 
ami 498 335 lejnek felel meg. A 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n 
keresztül kapott kormányzati tá-
mogatás kétharmadát személyi 
jellegű kiadásokra fordították, ami 
tulajdonképpen a pedagógusok 
fizetését jelenti. 21 millió lej kö-
rül számítják a dologi kiadásokat, 
azaz a házbért és rezsiköltségeket. 
12 millió lejt további működési 
költségként számolnak el.

– A fizetésekre és a szakmai 
programokra elég a pénz – mond-

ta Lászlófy Pál, az egyéb progra-
mokra a Moldvai Magyar Oktatá-
sért Alapítványiránytól körvona-
lazódik évi 90-100 millió forint.

A program koordinálására 
felkért Lászlófy Pál Borbáth Er-
zsébettel végigjárta mindazokat 
a helyszíneket, ahol a moldvai 
csángó gyerekek magyar nyelvű 
oktatása folyik. Véleménye szerint 
rugalmasan, de kellő odafigyeléssel 
és határozottsággal lehet végezni 
ezt a munkát, ugyanis az utóbbi 
években a moldvai magyar oktatás 
minősége romlott. 

A pedagógusszövetségen belül 
latolgatják új helyszínek bekap-
csolását a programba, és olyan he-
lyeken is szeretnék újraéleszteni a 
magyar oktatást, ahol korábban 
volt, de időközben megszűnt a 
magyar nyelv tanítása. 

Ötven-ötvenöt vadkárestet je-
gyeztek mostanig az idén a 
hargita Megyei környezetvé-
delmi ügynökségnél, ez a szám 
nagyjából megegyezik a tavaly 
ugyaneddig az időszakig nyil-
vántartásba vett esetek szá-
mával. a legtöbb bejelentett 
vadkárt medvék és farkasok 
okozzák. 

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

Éppen Csíkszenttamás hatá-
rában, egy legelőn volt vad-
kárfelmérésen Both József, 

a környezetvédelmi ügynökség 
munkatársa tegnap délben, mikor 
a megyében idén jegyzett vad-
károkról kérdeztük. A Szentta-

máshoz tartozó legelőn egy tinót 
ütött meg a medve hétfőn fényes 
nappal, és bár az állatot megölte, 
a húsából enni nem tudott, mert a 
pásztorkutyák elzavarták.

Szenttamáson nem ez az első 
ilyen eset az idén, ezelőtt körül-
belül két héttel egy másik legelőn 
is megölt egy marhát a medve, a 
pásztorok elbeszélése alapján úgy 
tűnik, ugyanaz, amelyik hétfőn is 
garázdálkodott a marhacsordá-
ban. A szakember viszont azt is 
hozzátette, hogy a szóban forgó 
legelők erdős terület közelében 
vannak, tehát nem a medve ment 
ezúttal az ember által lakott terü-
letre, hanem a háziállatok voltak a 
ragadozó területén.

Both József azt mondta, a me-
gyéből jelentett vadkárok túlnyo-

mó többségét ragadozók – med-
vék és farkasok – okozzák, marha-
csordákban, juhnyájakban tesznek 
kárt. A vaddisznók okozta károkat 
– ezek főleg a krumpliföldeken, 
gabonásokban, kukoricásokban 
garázdálkodnak – a gazdák leg-
többször nem is jelentik. 

Ami a vadkárok megtérítését 
illeti, Both József azt mondta, a 
környezetvédelmi ügynökségnek 
nincsenek információi a kifizeté-
sekről. Ők hivatalosan részt vesz-
nek a kárfelmérő bizottságban, az 
összeállított iratcsomó Brassóba, 
majd Bukarestbe kerül, de a kifi-
zetésekről őket nem értesítik. Pol-
gármesterektől viszont úgy tudja, 
hogy a ragadozók által okozott 
károkat fél éven, egy éven belül 
megtérítik a gazdáknak. 

tÖBB Mint ÖtvEn vádkárEsEtEt jEgyEztEk az idén

Ragadozók tesznek kárt 
a nyájakban, csordákban

A vaddisznók főként a krumpliföldeken, kukoricásban garázdálkodnak
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VÉGET ÉRT A KALÁKATÁBOR LÁZÁRFALVÁN

Hídverők büszkesége

Egyik legszebb nyaralásom 
volt ez a Lázárfalván el-
töltött hét – nyugtázza az 

elmúlt bő egy hét történéseit az 
egyik magyarországi fiatalember, 
aki szabadidejét az András Alapít-
vány rendezvénybirtokán töltötte 
fizikai munkával. A messziről ér-
kezettek tegnap bontottak tábort. 
Előbb azonban végigjárták a fon-
tosabb munkálatok helyszíneit.

Elsőként a tűzhely körül gyűl-
tek össze. A földön kövekből ösz-
szerakott kör zárta körül a tűzhe-
lyet, mellette félkörben filegória 
körvonalazódik. A kőből faragott 
ülő rész, valamint az ácsmunka 
nagyja elkészült. Még befödni 
szeretnék, no meg sárga rózsával 
befuttatni. A kalákázó csapatról 
csoportkép készül, az egyik fiatal-

ember pedig büszkén ül a maga 
faragta kövön, s közben megha-
tottan mondja: olyasmit alkotha-
tott, ami túléli az alkotóját.

– Tűzhely, alkalomadtán gyü-
lekező hely, előadások alkalmával 
pedig öltöző a szomszédos szín-
padon fellépők számára – vázolja 
András Mihály az építmény fel-
használásának lehetőségeit.

A következő állomáshely a 
fürdő volt, itt is elmondhatta min-
denki, hogy mivel járult hozzá a 
parányi víztükör környezetének 
rendezéséhez, s míg a beszámolók 
hangzottak, szorgos kezek gyor-
san kiszedegették a fürdő vizébe 
hullott száraz leveleket. A kő-, 
fa- és fűzépítmények tökéletes 
összhangban vannak egymással 
és környezetükkel, a lányok sze-
rényen mutatják, hogy ki melyik 
részt, lugast, fűzszobrot vagy ke-
rítést fonta, méregették, kinek a 
munkája sikerült a legjobban. Vé-
gül abban maradtak, hogy min-
denki jól dolgozott.

Gondosan megépített járdák, 
vízelvezető árkok mentén ér a 
csapat a Ferenc-forráshoz, majd a 
fölötte található, mogyorófák ár-
nyékában kiképezett meditációs 
helyhez, ahová bárki elvonulhat 
csendben pihenni, rendezni gon-
dolatait, hallgatni a madarak éne-
két vagy a levelek susogását.

Közben ebédhez csengettek a 
szervezők és a szakácsnők, akik-
nek főztjét egyöntetűen dicsérték 
a táborlakók. Így nem maradt 

idő a birtok bejáratánál lévő újjá-
épített híd közös megtekintésére, 
de az elhangzott, hogy aki hidat 
vert, az nagyon büszke teljesít-
ményére, arra, hogy fiatalon és 
tapasztalatlanul ilyen nagy feladat 
teljesítésében vállalhatott részt. 
Két hatalmas gerenda ível át a 
patakon, deszkákkal lepadolták, 
hogy kényelmesebbé tegyék az át-
kelést, a biztonságról pedig a kér-
gétől megfosztott vékony fákból 
készített korlát gondoskodik. A 
part omlását megakadályozandó, 
csigolyából fontak támfalat.

A szervezőktől, vendéglátók-
tól megtudhattam, hogy min-
dennap tizenöt-húsz állandó 
résztvevője volt a kalákának, a 
táborlakók mellett mások is csat-
lakoztak a dolgozó fiatalokhoz, 

például szombaton Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának 
munkatársai vették ki részüket a 
munkából.

– Olyan is volt, aki csupán 
meglátogatott, de hozott két kiló 
paradicsomot a kalákásoknak – 
mondták a szervezők.

A munka után, esténként elő-
adások hangzottak el a népélet 
különböző vetületeiről, a napot 
pedig – jó kalákához híven – 
tánccal zárták.

Az András Alapítvány a kalá-
katábor révén azt szeretné elérni, 
hogy a résztvevők falusi környe-
zetben ismerkedhessenek a nép-
hagyományokkal, a népi kultú-
rával: a népzenével, néptánccal, 
népi mesterségekkel, valamint 

a falusi életformával. Közben, a 
kalákázás intézményének éltetése 
által a rendezvénybirtok folyama-
tosan fejlődik, a hagyományápo-
lással kapcsolatos rendezvények 
megfelelő helyszínévé válik.

A megfelelő munkához azon-
ban nem elég a puszta lelkesedés, 
az egyetemeken szerzett elméleti 
tudás, így a munkálatok vezetésé-
hez, a szakmai fortélyok átadásá-
hoz falubeli vagy környékbeli mes-
tereket, ezermestereket fogadtak, 
így a feladatok megoldása közben 
a részt vevő fiatalok élesben ismer-
kedhettek meg a különböző népi 
mesterségekkel, bekapcsolódhat-
tak az asztalosmunkába, megis-
merhették a fa- és kőfaragást, az 
ácsolást vagy a bútorfestést. A 
tájépítészek pedig azon vannak, 
hogy a tervezett létesítmények 
összhangban legyenek a környe-
zettel.

András Mihály kiemelte, 
hogy az idei tábor is, akárcsak 
a korábbiak széles körű összefo-
gás eredményeként jött létre. Az 
András Alapítványt az Ars Topia 
Alapítvány segítette a szervezés-
ben, ugyanakkor társszervező és 
támogató a Hargita Megyei Kul-
turális Központ révén Hargita 
Megye Tanácsa. Az anyagi háttér 
megteremtéséhez pedig a Nemze-
ti Kulturális Alap és a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség – 
Communitas Alapítvány járult 
hozzá pályázat révén.

A birtok bejáratánál találha-
tó, a falubeliek által is használt 
gyaloghíd újjáépítését faanyag-
gal, munkagépekkel Csíkkozmás 
és Tusnád község polgármesteri 
hivatala biztosította, ugyanakkor 
számos egyéni támogató segítet-
te hozzájárulásával a kalákatábor 
célkitűzéseinek elérését.

András Mihályéknak meggyő-
ződése, hogy a helyszín karbantar-
tása, fejlesztése olyan környezetet 
eredményez, amely méltó helyet 
biztosít különböző, a hagyomá-
nyok ápolását célzó rendezvények-
nek, képzési programok szervezé-
sének.

Tegnap délben elbúcsúztak 
a messziről érkezett kalákások. 
Volt köztük, aki azt mondta, 
élete legszebb nyarát töltötte 
Lázárfalván.

Sarány István

hIrdetéSek

Csoportkép a tűzhelynél

A Ferenc-forrásnál

Füzekkel övezett fürdő fotók: balázS árpád



Tegnapi lapszámunkban utal-
tunk arra, hogy megtörténhet 
az Adótörvénykönyv újabb 
módosítása és kiegészítése a 
közeljövőben. Ezt a feltétele-
zést arra alapoztuk, miszerint 
a pénzügyminisztérium ezzel 
kapcsolatosan javaslatokat, 
pontosabban jogszabályterve-
zetet dolgozott ki, s az adópoli-
tikáért felelős államtitkár, Liviu 
Voinea a múlt héten a tervezett 
intézkedésekről tájékoztatta a 
Valutaalap és az Európai Bizott-
ság illetékeseit. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Hétfőn Victor Ponta kor
mányfő együtt Florin 
Georgescu kormányfő

helyettes pénzügyminiszterrel és 
Liviu Voinea pénzügyminiszteri 
államtitkárral sajtóértekezletet 
tartott. Annak témakörét a gaz
daság talpra állítása képezte. Az 
eddig foganatosított intézkedé
sek, valamint a gazdaság jelenlegi 
helyzetének felvázolását követő
en ismertették azokat a jogszabá
lyozási intézkedéseket, amelyek 
gyakorlatba ültetésére rövid időn 
belül sor kerül(ne). 

Ezek között olyanok is van
nak, amelyekről – amint már arra 

utaltunk – a pénzügyminisztéri
um államtitkára már tájékoztatta 
a nemzetközi pénzintézetek, az 
Európai Bizottság illetékeseit, de 
a végső döntés csak a Valutaalap, a 
világbank és az Európai Bizottság 
küldöttségének látogatását köve
tően születik meg. Apropó látoga
tás: az államtitkár az elmúlt héten 
még nem tartotta kizártnak, hogy 
egyes intézkedések még e hónap 
végén érvénybe léphessenek. Igen 
ám, de akkor még arról volt szó, 
hogy a küldöttség július 23án 
kezdi meg látogatását, de azt a 
népszavazás miatt elnapolták, s 
így arra előreláthatólag augusztus 
1–8. között kerül sor.

Változtatnának az 
áfa-befizetési rendszeren
Lássuk, melyek azok az intéz

kedések, amelyeket ismertettek a 
hétfői sajtóértekezleten. A jelen
tősége tekintetében talán az első 
helyre sorolandó az áfával kapcso
latos jogszabálymódosítás. Lénye
gében arról van szó, hogy ezentúl 
azon cégek esetében, amelyek üz
leti forgalma nem haladja meg az 
500 000 eurót, az áfabefizetésre 
csak akkor kerül sor, amikor az 
adott cég bevételezte a számla el
lenértékét, és nem a számlakibo
csátás időpontjában, mint ahogy 

az jelenleg történik. Ez azt jelenti, 
hogy jelenleg A cég továbbítja B 
cégnek a számlát, az előbbi befize
ti az áfát, az utóbbi pedig leírja az 
áfát függetlenül attól, hogy a B cég 
mikor is fizeti ki a számla ellenér
tékét. A majdani rendszer szerint 
A cég csak akkor fizeti be az áfát, 
amikor ténylegesen megkapja az 
áfa ellenértékét a B cégtől, de ez 
utóbbi sem igényelheti vissza az 
áfát a számla kifizetése előtt. És 
van még egy feltétel: az elszámo
lásnak, azaz a kifizetésnek banki 
rendszeren kell végbemennie, azaz 
átutalás révén. A becslések szerint 
országos viszonylatban az aktív 
cégeknek mintegy 92 százalékát 
érintené ez az új rendszer. Két
ségtelen, hogy megvannak a maga 
előnyei ennek a rendszernek, hisz 
jelenleg az áfabefizetés komoly 
gondot jelent a cégek számára, s 
úgymond azt a saját forrásaikból 
kell megelőlegezzék. A közszférai 
intézmények esetében közismert, 
hogy heteknek, sőt esetenként 
hónapoknak, éveknek kell eltel
nie, míg sor került a tényleges ki
fizetésre, de a beszállítónak ettől 
függetlenül az áfát be kell fizetnie. 
Úgyszintén az új rendszer hozzá
járulhat az adócsalások elkerü
léséhez, a fiktív áfavisszaigénylés 
leküzdéséhez, ugyanakkor a ban
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Áfaelszámolás

> BMW- és Volkswagen-kormányo-
kat fognak gyártani Sepsiszentgyörgyön. 
A biztonsági rendszerekre szakosodott 
Autoliv Románia már július végén elkezdi a 
kormánykerekek gyártását Sepsiszentgyör
gyön. „Megtörténtek az első tesztek, és úgy 
gondoljuk, hogy hónap végére elkezdőd
het a gyártási folyamat az új telephelyen. Itt 
csakis kormányokat készítünk, ügyfeleink 
a Volkswagen és a BMW. Már most 160 
embert alkalmaztunk, de folyamatosan 
keressük a megfelelő humán erőforrást”– 
nyilatkozta a Ziarul Financiarnak Ionel 
Fierbineanu, az Autoliv Románia vezér
igazgatója. A cég összesen 600 embernek 

fog munkát adni a Kovászna megyei vá
rosban, varrókat, öntödében dolgozókat, 
gépészmérnököket, minőségellenőröket, 
logisztikai menedzsereket keresnek. A sep
siszentgyörgyi telephely 37 000 négyzet
méteren terül el, ennek harmadát Keresz
tes Zoltán üzletember LRO nevű nadrág
gyárától vásárolták meg. Az Autoliv nem 
közölt információkat arról, hogy mekkora 
léptékű befektetésről van szó. Annyit lehet 
tudni, hogy a vállalat tavaly 161 millió lejes 
nyereségre tett szert, üzleti forgalma pedig 
meghaladta az 1,9 milliárd eurót. A svéd 
tőkéjű cég eladásai 18%kal nőttek az előző 
évhez képest, a profit 9%kal emelkedett. 

Az Autoliv Románia tavaly 3100 ember
nek adott munkát, a cég szerint ez év végé
re el fogja érni a 4000 főt.

> Rosszul mentek az államkötvé-
nyek. A kétéves román államkötvények
nek csupán a negyedét sikerült értékesíteni 
hétfőn, a hozam viszont maradt a július 
eleji aukción kialakult szinten. Az ország 
eredetileg 650 millió lejért tervezett elad
ni kétéves állampapírokat. A 184,8 millió 
lej értékben értékesített adósságkötvények 
átlagos hozama 5,98% volt, gyakorlati
lag nem változott a július 5én kialakult 
5,97%hoz képest.hí
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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 vonat
kozó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. 
szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. augusztus 3án 10 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
MOBEXPORTROM Kft. (fiskális lakhelye: 
Székelyudvarhely, Virágok sétány 13/18. szám,  Har
gita megye, fiskális azonosítószám 27162586) tulaj
donát képező következő ingóságokat:

– Ford Mondeo személygépkocsi, gyártási év 
2001 – 9000 lej;
– Kefés csiszológép – 700 lej;
Összesen: 9700 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák 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 
RO80TREZ3525067XXX002165ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel
hatalmazását; 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 személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem szemé
lyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén. Felkérik mindazokat, akik 
valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingósá
gokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a 
végrehajtó szerveket. A jelen okirattal szemben az ér
dekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági szerv
nél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 
napon belül, összhangban az újraközölt 2003/92es 
kormányrendelet 172–173as szakaszainak előírásai
val. Megfelelően az újraközölt 2003/92es kormány
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai
nak, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as  
telefonszámon, 328 belső.

Az eladási hirdetést 
2012. július 16-án kifüggesztették.

hargitanépe

Talpraállítást ígérnek, kérdés, hogy mi lesz belőle
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módosítások a láthatáron

másként

hargitanépe

Gazdaság

> A lakosság tavaly 5,5 milliárd eurót 
költött el hipermarketekben. A Capital 
elemzése szerint 2011-ben a vásárlók 5,5 
milliárd eurót hagytak ott a romániai hiper-
marketekben. Ez kevéssel, de alacsonyabb 
a 2010-ben jegyzett üzleti forgalomnál. A 
pénzügyminisztérium adatai szerint a piac 
aggregát bevételeinek 21,27%-ával a legna-
gyobb eladást a Metro Cash&Carry tud-
hatja magáénak, míg a Carrefour a máso-
dik helyen végzett, 951,2 milliós bevétellel 
büszkélkedhet.  A nyereség szempontjából 
viszont a francia kereskedelmi lánc megelőzi 
a németet, a Carrefour 41,6 milliós, a Metro 
30,1 millió eurós profitot ért el. Tavaly a Real 

28,49 millió eurónyi veszteséget kellett el-
könyveljen, holott eladásai elérték a 710 mil-
lió eurót. Ennek felét tudhatta magáénak be-
vételek szempontjából az Auchan és a Cora 
is, de a Realhoz hasonlóan ők is mínuszban 
zárták a 2011-es évet.

> Közel egymilliárd eurós veszteség ér-
heti a romániai kukoricatermesztőket. A 
romániai mezőgazdászok három hónappal a 
betakarítás előtt úgy látják, a tavaszi és nyári 
magas hőmérsékleti értékek miatt hatalmas 
veszteségekkel kell számoljanak. A Ziarul 
Financiar becslése szerint tavalyhoz képest 
közel egymilliárd euróval kisebb bevételük 

lesz a gazdáknak. A lap által megszólaltatott 
szakemberek szerint az idei termés csupán a 
tavalyi 60%-a lesz, és csak akkor fog valame-
lyest javulni ez az arány, ha az elkövetkező 
időszakban sűrű esőzések jönnek. A farme-
rek úgy látják, nem is a szárazság, hanem 
sokkal inkább az áprilisban tapasztalt káni-
kula miatt kell veszteségeket elkönyvelniük. 
Tavaly 11,7 millió tonna, vagyis 2 milliárd 
euró értékű kukoricát gyűjtöttek be Romá-
niában, ami az országos gabonatermés közel 
felét tette ki. 2011-ben 2,3 millió tonna ku-
koricát exportált az ország 578 millió euró 
értékben, ezzel az egyik legnagyobb értékben 
külföldnek eladott romániai termék volt. Az 

USA középnyugati államait sújtó szárazság 
is tovább súlyosbodott, s mivel az ország je-
lentős gabonaexportőr, a kínálat hiányából 
fakadó áremelkedés nem áll meg Amerika 
partjainál – írja a Napi Gazdaság. „Megsül-
nek” a kukorica- és a szójababültetvények az 
USA középnyugati részén, amelyet továbbra 
is elkerülnek az esők – jelentette a Reuters. 

Az USA szállítja a világ kukoricaexport-
jának több mint felét, ennek a növénynek az 
ára takarmányként megjelenik a húsárakban, 
nyersanyagként a bioüzemanyagot tartalma-
zó benzin vagy gázolaj árában is. A chicagói 
árutőzsdén 54%-kal ugrott meg a kukorica 
jegyzése június közepe óta.hí
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ki átutalás nyomon követhetővé 
teheti a pénzmozgásokat is. Egy-
szóval: számos előnye van ennek a 
rendszernek, azonban túlzottnak 
tartjuk, hogy ennek révén elejét 
lehetne venni mindennemű visz-
szaélésnek, sőt ez az új rendszer is 
magában rejti másabb jellegű visz-
szaélések lehetőségét. 

leírhatók lennének 
a kutatási költségek
Egy másik tervezett intézke-

dés értelmében a kutatásra és fej-
lesztésre fordított összegek 20-tól 
50 százalékig terjedően leírhatók 
lesznek. Ennek nyomán lehetővé 
válna bizonyos beruházások ösz-
tönzése és új munkahelyek megte-
remtése. Az új munkahelyek meg-
teremtését és a munkanélküliségi 
ráta csökkentését eredményezheti 
az az intézkedés, amely értelmé-
ben a 25 év alatti és az 55 éven 
felüli munkanélküliek alkalma-

zása esetében a munkáltatóknak 
egy éven át nem kell befizetniük 
a rájuk háruló társadalombizto-
sítási hozzájárulásokat. Ehhez is 
kapcsolódik egy feltétel, neve-
zetesen az, hogy az így alkalma-
zott munkanélkülit legalább két 
éven keresztül kell foglalkoztatni 
munkaszerződéssel. Ez az intéz-
kedés amúgy összhangban van 
az Európai Tanács direktíváival, s 
ilyenképpen annak elfogadtatása 
nem okozhat gondot. A technikai 
részletek ugyan nem ismeretesek, 
ilyenképpen pedig azt sem tudni, 
hogy például a fiatal munkanél-
küliek jövőbeni alkalmazása ese-
tében megmarad-e a jogosultság 
a jelenleg alkalmazott kedvezmé-
nyek tekintetében.

adóamnesztia
A pillanatnyilag nehéz 

pénzügyi helyzetben lévő cé-
gek támogatását szolgálná az az 

intézkedés, amely értelmében 
amennyiben 2012. szeptember 
1.–december 31. között befize-
tésre kerülnek az állammal szem-
beni kötelezettségek, akkor az 
adott cég mentesülne a büntető- 
és a késedelmi kamatok alól. Az 
áfával kapcsolatosan sor kerülne 
egy másabb intézkedésre is: azok 
a nem kormányzati szervezetek, 
alapítványok és intézmények, 
amelyek nincsenek bejegyeztet-
ve áfafizetőként és amelyek eu-
rópai alapokat hívnak le, a jövő-
ben mentesülnének az áfafizetési 
kötelezettség alól. Ennek az 
ügynek a rendezését már rég 
szorgalmazzák az egyesületek, 
az alapítványok, hisz saját erőfor-
rásukból kellett előteremteni az 
„áfahányadot”, s bizony olyan ese-
tek is előfordultak, hogy elestek 
uniós támogatásoktól, mert kép-
telenek voltak befizetni az áfát.

A kormány szándékai szerint 
ezeknek az intézkedéseknek a 
bevezetésére elméletileg már au-
gusztus elején sor kerülhet, de 
legkésőbb szeptember 1-jétől. 
Természetesen, hogy a szóban 
forgó intézkedések gyakorlatba 
ültetése óhatatlanul szükségessé 
teszi, amint már arra utaltunk, az 
Adótörvénykönyv egyes előírásai-
nak a módosítását és kiegészítését 
is. Továbbá az alkalmazás tekinte-
tében tisztázandók egyes techni-
kai jellegű kérdések is.

A sajtóértekezleten a kor-
mányfő szólt arról is, hogy a hí-
resztelésekkel ellentétben nem 
tervezik a progresszív jövedelmi 
adó bevezetését. (Ez egyébként 
amolyan vesszőparipája volt az 
elmúlt esztendőben és az év ele-
jén a szociál-demokrata pártnak, 
de az ellen hevesen tiltakoztak 
a liberálisok.) Azt viszont elis-
merte, hogy a jövőre nézve szán-
dékai között szerepel a kisebb 
jövedelmek esetében a regresszív 
adókulcs – 8–12 százalékos – 
bevezetése. Közvetve idetartozik 
az is, hogy az elmúlt hét elején 
a mezőgazdasági miniszter azt 
nyilatkozta: nem kizárt a 9 szá-
zalékos áfakulcs bevezetése az 
alapvető élelmiszerek esetében, s 
ha erre az idén nem kerülne sor, 
akkor mindenképp 2013-tól. A 
hétfői sajtóértekezleten viszont 
nem esett szó a csökkentett 
áfakulcsról.

napirenden a bérkülönbözetek

kifizetése

Nem lehet tudni,  
ki mikor kapja meg 

az öt százalékot
az elmúlt évek során számos közszférai alkalmazott 
az igazságügyi szervekhez fordult bizonyos bér jel-
legű juttatásaik jogosultságának érvényesítése ér-
dekében. olyan jogosultságokról van szó, amelyekre 
jogalapot hatályos törvények jelentettek, de az azok 
tartalmazta előírásoknak ilyen vagy olyan okok miatt 
kormányzati szinten nem szereztek érvényt. országos 
viszonylatban több ezer ilyen per indult, s túlnyomó 
esetben az érintett/érdekelt közszférai alkalmazottak 
javára döntött az igazságszolgáltatás. ez pedig azt je-
lentette, hogy a bér jellegű juttatásokat, pontosabban 
a bérkülönbözetet számukra ki kell fizetni. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az esetleges kényszervégrehajtások elhárítása végett 
2009-ben sürgősségi kormányrendeletet hozott a 
Boc-kormány a 2009/71-est. Azt utólag többször 

is módosították és kiegészítették sürgősségi kormányren-
deletekkel, illetve törvényekkel. Legutóbb a 2011/230-as 
törvénnyel. A jelenleg hatályban lévő jogszabály szerint 
a 2011. december 31-ig végrehajtandó jogosultságokat 
2011-től kezdődően fizetik ki. A fokozatosság pedig azt 
jelenti, hogy 2012-ben a megítélt összegnek 5 százalékát, 
2013-ban 10 százalékát, 2014-ben 25 százalékát, 2015-
ben ugyancsak 25 százalékát, 2016-ban pedig 35 százalé-
kát. Az esedékes összeget aktualizálni kell, nevezetesen az 
Országos Statisztikai Intézet által közölt inflációs arány-
számmal. Gyenge vigasz ez, mert a tényleges pénzromlás 
rendszerint ennél magasabb. 

Az elmúlt időszakban több olyan kormányhatározat 
és miniszteri rendelet is megjelent, amelyek az idén ese-
dékes összegek kifizetésére teremtenek anyagi feltételt. 
Hogy ki és mikor kapja meg az őt megillető összegből az 
idei 5 százalékos részarányt, arra pontos választ nem lehet 
adni, arról a fő hitelutalványozók hivatottak dönteni. Ám 
a szóban forgó kifizetések kapcsán felvetődik az adózás és 
a járulékfizetési kötelezettség mikéntje is. Az összeg, lé-
vén, hogy bérkülönbözet, illetve bér jellegű különbözet 
kifizetéséről van szó, személyei jövedelemadóval terhelt, s 
ezt akkor kell visszatartani, amikor a tényleges kifizetésre 
sor kerül. 

Ami pedig a járulékfizetési kötelezettséget illeti, 
ugyancsak a járandóság kifizetésének időpontjában kell 
azokat visszatartani, és a következő hónap 25-ig átutalni 
a költségvetésnek. A társadalombiztosítási hozzájárulási 
kvantum tekintetében azt kell alkalmazni, amely annak 
idején volt érvényben. Az egészségbiztosítási, valamit a 
munkanélküli-segélyalapba való hozzájárulás kiszámítása 
mind a munkáltató, mind pedig a munkavállaló eseté-
ben a következők szerint számítandók ki: az adott összeg 
felosztandó azokra a hónapokra, amelyekre vonatkozik 
a jogosultság, és azokat a hozzájárulási kvótákat kell al-
kalmazni, amelyek annak idején voltak érvényben. Mind-
erről az Adótörvénykönyv 29618-as szakaszának előírásai 
rendelkeznek. 

 hirdetés
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Két légióst már igazolt a KK

Alakul a kosárlabdacsapat

> Kovácsolódott a csapat. Véget ért a 
Székelyudvarhelyi KC felkészülési idősza-
kának első állomása. A csapat a Madarasi-
Hargitán vett részt magaslati edzőtáborban. 
A fő szempont a csapatépítés volt, illetve rá-
hangolódás a soron következő kemény mun-
kára. Színes programot állított össze a fiúk-
nak a szakmai stáb. Ezúttal nem a változatos 
terepen való szaladások voltak a legfőbb 
fizikai elemek, hanem úgy próbálták felépí-
teni a tréningeket, hogy azok minél válto-
zatosabbak legyenek, több izomcsoportot 
is megmozgassanak. Így volt kerékpározás, 
kenuzás, kirándulás Hargitafürdőre, ahol a 
Balu-parkban teljesítettek egy kötélpályát 

a fiúk. A Pethő Panzió ismét remek hely-
színe volt a magaslati edzőtáborozásnak. 
A felkészülési időszak Székelyudvarhelyen 
folytatódik az elkövetkezőkben, ahol napi 
két-három edzéssel hangolnak az augusztusi 
edzőmeccsekre, tornákra.

> Spanyolok a trónon az ifjúságiaknál 
is. Spanyolország labdarúgó-válogatottja 
nyerte meg az U19-es korosztály Észtország-
ban megrendezett Európa-bajnokságát, mi-
után a torna fináléjában jobbnak bizonyult 
Görögországnál. A spanyolok így megvéd-
ték címüket, a korosztályos kontinensbaj-
nokság fináléjában hetedszer szerepelhettek, 

és hatodszor győztek, mindannyiszor mini-
mális különbséggel. Döntő: Spanyolország – 
Görögország 1–0 /Jesé Rodríguez (80.)/.

> Öt pozitív minta – Athénból. Öt eset-
ben pozitív eredményeket hoztak a 2004-es 
olimpia lefagyasztott doppingmintáinak 
újabb vizsgálatai. A Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság (NOB) orvosi bizottsága még áp-
rilis közepén közölte, hogy az athéni játékok 
alatt leadott közel 3000 mintából néhányat 
fejlettebb módszerekkel újbóli ellenőrzések-
nek vetnek alá. A NOB bejelentése szerint 
öt esetben találtak szabálytalanságot a min-
tákban, s ezeknél még a B próbát el kell vé-

gezni, így ennek megfelelően továbbra sem 
közölték, hogy mely sportágak és országok 
lehetnek érintettek. A NOB szabályzata 
szerint a doppingtesztek újbóli ellenőrzésé-
re az olimpia végétől számított nyolc éven 
belül van lehetőség, és pozitív minta esetén 
büntetés is kiróható a vétkes sportolóra. Ezt 
a szabályt éppen a 2004-es játékok ideje alatt 
hozta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A 
2006-os torinói téli játékokon levett minták 
újbóli tesztelése nem hozott pozitív eredmé-
nyeket, ugyanakkor a 2008-as pekingi nyári 
olimpián levett vizeletek megismételt vizs-
gálatakor hat sportoló esetében bukkantak 
pozitív mintákra.hí
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alakul a Csíkszeredai Hargita 
gyöngye KK kosárlabdacsapatá-
nak következő idénybeli kerete. 
A KK vezetősége tegnap jelen-
tette be két idegenlégiós leigazo-
lását. A légiósok mellett öt csíki 
kap helyet a keretben.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Két idegenlégiós leigazolását 
jelentette be tegnap a Csík-
szeredai Hargita Gyön-

gye KK férfi-kosárlabdacsapata. 
Lászlófy Botond, a gárda edzője ér-
tesítette lapunkat, hogy a követke-
ző idénytől a horvát Franjo Bubalo 
és az amerikai Zack Henifin a KK 
együttesét fogja erősíteni.

Franjo Bubalo a horvát bajnok-
ságban érdekelt Alkar Sinj csapatá-
ból érkezik. Az 1988-as születésű, 
1,94 méter magas játékos iránytó 
posztra érkezik. Mérkőzésenként a 
bajnokságban 13,2 pontot szerzett. 
Érdekesség, hogy a múlt idényben a 
KK volt játékosa, Dino Erceg is eb-
ből a csapatból érkezett.

A KK másik újdonsült játékosa 
Zack Henifin. A 23 esztendős, 2,05 
magas játékost alacsony bedobó/
dobó hátvéd posztra igazolta a KK. 
Henifin az NCAA2 bajnokságból, 
a Washington Wikings csapatból 
érkezik. A sportoló az elmúlt idény 

minden összecsapásán pályára lépett 
és átlagban 10,6 pontot szerzett. 
Figyelemre méltó viszont a lepatta-
nókban gyűjtött összpontszáma.

Lászlófy továbbá elmondta, 
hogy tárgyalásokat folytatnak to-
vábbi hazai és külföldi játékosokkal. 
Ami viszont biztos, az az, hogy a kö-
vetkező idényben öt csíki játékos fog 
helyet kapni a keretbe: Vita András, 
Lokodi Mátyás, Ábrahám Gellért, 
Héjas Botond és Kedves Pál (utóbbi 
három ifjúsági játékos).

A Csíkszeredai Hargita Gyön-
gye KK első bajnoki mérkőzését 
október 6-án játssza a Bukaresti 
CSM otthonában, míg az első ha-
zai összecsapásra október 13-án 
kerül sor, amikor a KK az Energia 
Rovinari-t fogadja. Az őszi idény 
a tervek szerint december 22-én 
fejeződik be, míg a tavaszi rajt már 
január 9-én rajtol. A bajnokság 
alapszakasza április 2-án ér véget. 
A rájátszást a szövetség igen ki-
nyújtotta, hiszen a tervek szerint 
április 13-án kezdődik, és június 
7-ig tart. A bajnoki rajt előtt ren-
dezik viszont a Románia-kupa első 
fordulójának selejtezőit. A KK a B 
csoportba került a Marosvásárhe-
lyi KK-val, az Energia Rovinari-ral 
és a Nagyváradi VSK-val. A tornát 
semleges pályán rendezik szeptem-
ber 28–30. között.

Négy csapat részvételével 
zajlik a labdarúgó öregfiúk 
torna oda-visszavágó rend-

szerben. A tornán négy város csapa-
ta – Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Szováta, Medgyes – vesz részt. A 
négy csapat „tavaszi” idényét Csík-

szereda gárdája nyerte meg, miután 
két mérkőzést megnyert és egyen 
döntetlent ért el. Székelyudvarhely 
számára még van egy mérkőzés 
Szováta ellen. Ők eddig mindkét 
mérkőzésüket elveszítették Csík-
szereda és Medgyes ellenében.

A csíkszeredai csapat eredmé-
nyei: 1. forduló: Székelyudvarhely 
– Csíkszereda 1–2 /csíki gólszerző: 
Albu László 2/; 2. forduló: Csíksze-
reda – Szováta 2–2 /Péter István és 
Sándor László/; 3. forduló: Csíksze-
reda – Medgyes 4–3 /Ilyés Róbert 
2, Albu László és Szabó Attila 1-1/.

Csíkszereda csapata: kapu-
sok: Horvát Vilmos, Gyenge Csa-
ba, Ferencz Károly; mezőnyjátéko-
sok: Tamás Endre, Tamás Szilárd, 
Tamás Kálmán, Lőrincz Lajos, 
Szabó Attila, Albu László, Kósa 
Endre, Borbély Levente, Incze 
Ernő, Ilyés Róbert, Nagy Zol-
tán, Balázs Árpád, Sándor Lász-
ló, Péter István, Tamás László, 
Fazakas Zsombor, Gyenge Csaba, 
Kardalus János, Horvát Vilmos, 
Ferencz Károly, Gagyi Árpád.

MegKezdődött A pályAbejárás szebenben

Sok az éles kő a szelektíveken

Élen a csíkszeredai öregfiúk

elkezdődött tegnap a szeben 
rali pályabejárási időszaka, a 
székelyudvarhelyi páros egy 
gyorsasági kivételével végigjárta 
a szelektíveket. Ferencz Csaba 
szerint a szebeni viadal sokban 
hasonlít a legendás akropolisz 
ralihoz, amely a pályaszéli kö-
vekről híres. Az udvarhelyi pá-
ros versenygépét ma szállítják a 
helyszínre, holnap már a gépát-
vétel következik a Ferencz–pap 
duónak.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Tiszta Akropolisz, de ezt már 
megszokhattuk a Szeben 
Ralikon – mondta Ferencz 

Csaba tegnap este lapunknak. Az 
udvarhelyi versenyző szerint renge-
teg „borotvaéles” kő van a pályákon, 
figyelmetlenség esetén ezek sok de-
fektet és sok bosszúságot okozhat-
nak a résztvevőknek. – Nagyon dur-
va a szebeni murva, és nem szabad el-
felejteni, hogy a technika romlandó: 
aki megpróbálja kihajtani autójából 
a lelket, az alatt széteshet a „vas” – 
mondta Ferencz.

Az udvarhelyi páros a tegnap egy 
szelektív kivételével végigjárta az ösz-
szes gyorsaságit. – Jól ment minden, 
a Şanta Maxot nem tudtuk felírni, 
mert kifutottunk az időből. De ezt 
ma pótoljuk, ugyanakkor még egy-

szer végigjárjuk az összes gyorsaságit 
– mondta Ferencz. Hozzátette, nem 
ez az első versenye Pap Csabával, így 
a pilóta és a navigátor között teljes az 
egyetértés.

A pilóta elmondta, tegnap ké-
szült el autójuk matricázása, a pá-
ros Mitusbishi Lancer EVO 8-as 
versenygépét ma szállítják a csapat 
szerelői Szebenbe. – Holnap lesz a 
technikai gépátvétel és egy ünnepé-
lyes felvonulás a város között, péntek 
délutántól viszont már élesben megy 
a harc – mondta lapunknak az ud-
varhelyi pilóta.

Több élcsapat is megérkezett 
már Szebenbe, és egy érdekességről 
is beszámolt az udvarhelyi páros pi-
lóta tagja. – A város főterén alakí-

totta ki a szervező a szervizparkot, 
elsőként az i-Cars Motorsport csa-
pata állt be a Harry Hunt Citroën 
DS3-asát szállító kamionnal. Ké-
sőbb megérkezett a PS Engineering, 
a szerelők darabonként szedték le 
Patrik Flodin Ford Fiesta S2000-
esét a kamionról, majd mint egy 
legót, úgy rakták össze a verseny-
gépet. Amikor odaértünk, akkor 
készítették beszerelésre a motort, a 
váltót és egyéb alkatrészeket – me-
sélte Ferencz. A PS Engineering 
egyébként a világbajnok Petter 
Solberg csapata.

Az Intercontinental Rally 
Challenge versenynaptárában sze-
replő Szeben Ralit pénteken és 
szombaton rendezik.

Harry Hunt autója érkezett meg elsőként a Szeben Rali helyszínére

Körzeti műfüves bajnokság. Székelykeresztúr adott otthont 
a második alkalommal megrendezett labdarúgó körzetis műfüves baj-
nokságnak. A tornán 13 csapat vett részt, és azt végül Farkaslaka nyer-
te meg. Eredmények: negyeddöntők: Homoródszentmárton – Farcád 
2–2 – büntetőkkel 5–6, Nagygalambfalva – Lövéte 3–2, Betfalva 
I. – Farkaslaka 1–3, Fiatfalva – Keresztúr I. 1–3; elődöntők: Farcád 
– Keresztúr I. 1–0, Nagygalambfalva – Farkaslaka 1–0 – zöldasztal-
nál 0–3. A harmadik helyet Keresztúr I. csapata szerezte meg, mivel 
Nagygalambfalva csapata nem jelent meg ezen a mérkőzésen. Döntő: 
Farkaslaka – Farcád 4–0. Különdíjak: legjobb kapus: Bartos László 
(Fiatfalva); legjobb játékos: Mihály Lehel (Farcád). Fotó: sinka-király levente



lakás

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.

ELADÓ Székelyudvarhely központ-
jában (Tamási Áron u. 6/17. szám) 
egy 2 szobás lakrész, komfortossá 
átalakítva, terasza lakhatóvá beépítve. 
Megfelel komfortos lakásnak vagy iro-
dának. Irányár: 29 500 euró. Telefon: 
0744–696100.

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

ELADÓ 2 szobás, IV. emeleti 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Te-
mesvári sugárút 2. szám alatt. Telefon: 
0751–836038. (22268)

KIADÓ augusztus 1-jétől I. emeleti 
garzonlakás Csíkszeredában, a Szív ut-
cában. Telefon: 0744–681688.

ELADÓ sürgősen földszinti, 3 szo-
bás tömbházlakás frissen felújítva. 
Irányár: 19 800 euró. Telefon: 0742–
971197, 0744–220405. (22265)

ELADÓ egy 10 x 5 m-es, gyors 
szerkezetű faház felépítve (lebontha-

tó és újraépíthető). Telefon: 0742–
404912. (22253)

ELADÓ új, összeszereletlen álla-
potban lévő 16 m2-es faház (40 mm-es 
falvastagság). Telefon: 0723–596711.

KIADÓ hosszú távra 2 szobás, bú-
torozott tömbházlakás Csíkszeredában. 
Telefon: 0744–198328. (22244)

ELADÓ földszinti, 3 szobás, felújí-
tott lakás Csíkszeredában, a Temes-
vári sugárúton, a Kaufland közelében. 
Telefon: 0742–050228. (22227)

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

telek

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 
Csíkszereda környéki mezőgazdasági 
területre egy Brassói úti, 1400 m2-
es beltelek. Telefon: 0372–799600, 
terulet1400nm@gmail.com.

jármű

ELADÓ 82 LE-s, homlokrakodós 
Fiat Agri 4 x 4-es traktor, Fiat 780-as, 
Fiat 780 DT alkatrészként, valamint 
John Deere 60 LE-s, homlokrako-

dós traktor. Telefon: 0744–514745. 
(22273)

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel 
Vectra B, Euro 4-es, 1.6-os motor-
ral, metálszürke színben (ABS, szer-
vo, automata klíma, központi zár, hat 
légzsák, elektromos ablakok, elektro-
mos tükrök, állítható kormány, MP3-
lejátszó), frissen behozva, nagyon jó, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Vállalom a RAR-vizsgát. Ára: 2950 
euró. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421. (22271)

ELADÓ 2002-es évjáratú, kombi 
Volkswagen Golf, Euro 4-es, 1.4-es 
motorral, metálfekete (ABS, szervo, 
klíma, hat légzsák, elektromos ablak, 
elektromos tükrök, központi zár, állít-
ható kormány, MP3), frissen behozva, 
kitűnő állapotban, eredeti festéssel. 
Vállalom a RAR-vizsgát. Ára: 2950 
euró. Telefon: 0724–175640, 0729–
257421. (22271)

ELADÓ 2001-es évjáratú, fekete, 
dízel Volkswagen Golf 4, 1.9 TDi ALH, 
fullextrás (bőrülés nélkül). Az autó 
0–216342 km szervizkönyvvel rendel-
kezik, megkímélt állapotban van. Tele-
fon: 0734–184951.

ELADÓ 2003-as évjáratú, dízel 
papucs Dacia 1.9 D nagyon kevés fo-
gyasztással, három lenyitható oblon + 
gyári fehér kóber, négy 90%-os nyári 
gumi. Irányár: 1750 euró, alkudható. 
Csere is érdekel más áron. Telefon: 
0734–184951, 0757–719128. (22272)

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes-
ségváltós Audi A3-as, szervizkönyv-
vel, első gazdától, kitűnő állapotban 
(bixenon, dupla klíma, sportülések, 
bőr sportkormány, fűtött tükrök, fedél-
zeti számítógép, téli és nyári alufelnis 
kerekek). Ára: 9500 euró. Telefon: 
0740–300313.

ELADÓ 2005-ös évjáratú, tűzpiros 
Logan 1.4MPi, jövő évig érvényes 
papírokkal, szervizkönyvvel. CSERE is 
érdekel drágább autóval. Ára: 2100 
euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ: 2010-es évjáratú Audi 
A4-es, 2.0 TDi, 143 LE-s, Euro 5-ös, 
frissen behozva, extrákkal – irányár: 
13 000 euró; 2010-es Volkswagen 
Polo 1.6 TDi, Euro 5-ös, beírva, hargi-
tai rendszámmal – irányár: 9400 eu-
ró. Telefon: 0744–220405. (22266)

ELADÓ 2000-es évjáratú Daihatsu 
Terios terepjáró, 1.3 benzines, ötajtós, 
frissen behozva Németországból, gyári 
állapotban, 98 000 km-ben, szerviz-
könyvvel. Extrák: négy légzsák, közpon-
ti zár, CD-rádió, négy elektromos ablak. 
Telefon: 0722–967539, 0741–534730.

vegyes

Dr. Mátyás Ferenc fül-orr-gégész 
szakorvos rendel a Templom utca 7. 
szám alatt, hétfőnként 16 órától. Elő-
jegyzés a 0744–269708-as telefon-
számon.

ELADÓK minőségi fajtiszta kuvasz 
kiskutyák. Telefon: 0745–382884. 
(22276)

ELADÓ két fejőstehén. Telefon: 
0266–331817. (22275)

ELADÓK körgereblyék, forgatók, 
javítást igénylő körkaszák jutányosan, 

legelőtakarító, körborona, pityóka-
pergetők stb. Telefon: 0744–514745. 
(22273)

ELADÓK: egy 1999-es évjáratú, 
bordó Dacia, valamint keveset hasz-
nált bőrnyereg. Telefon: 0744–253990. 
(22234)

ELADÓ vegyes tűzifa (nyír, nyár, 
csere) Csíkszeredában 90 lej/m 
és bükk 135 lej/m. Telefon: 0746–
968617. (22245)

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

ELADÓK előnevelt tojó- és hús-
csirkék. Telefon: 0266–333911, 0747–
085113. (22198)

tanfolyam

Könyvelési TANFOLYAM indul 
Szé kelyudvarhelyen munkanélküliek 
számára a Kreativ Kontir Kft. szerve-
zésében. Érdeklődni a következő tele-
fonszámon lehet: 0721–605266.

szolgáltatás

Cégvezetők, figyelem! Vállaljuk 
cége számviteli politikájának elkészí-
tését. Telefon: 0721–605266, Kreativ 
Kon tir Kft.

Családi házak építését, felújítását, 
faházak építését, templomok restau-
rá lását, gombás házak kezelését, 
felú jítását VÁLLALOM. Telefon: 0742–
404912. (22253)

Fordításokat vállalok, és angol, il-
letve német különórákat adok. Telefon: 
0746–478018. (22257)

VÁLLALUNK teljes körű lakásfelújí-
tást és kőmű ves mun kálatokat: külső-bel-
ső szigetelés és festés, nemesvakolatok 
felhordása, gipsz kar tonszerelés, lambé-
riázás, sza lag parkettázás, csempézés, 
üvegmozai kozás, házépítés, régi házak, 
tetők felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. Vál-
laljuk a teljes anyagbeszerzést. Telefon: 
0721–767651, 0749–037559. www.
albertconstruct.ro

megemlékezés

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved 
pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp 
nyugtassa álmodat.
Arany volt a szíved, 
munka az életed,
Isten hívott, 
mert nagyon szeretett. 

Fájó szívvel emlékezünk 2011. jú-
lius 18-ra,

CSEDŐ FERENCNÉ
Lacz Ilona

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. július 19-
én 19 órakor lesz a csíkszentgyörgyi 
nagytemplomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szeret-
tei – Csíkszereda, Csíkszentgyörgy.

elhalálozás

Hirdetések2012. július 18., szerda  | 13. oldal 

KIADÓK 
irodáknak, tantermeknek, konfe-
renciateremnek, raktárnak, cégek, 
illetve civilszervezetek székhelyei-
nek alkalmas  helyiségek a csíksze-
redai Szakszervezetek Művelődési 
Házában.

Információ, kapcsolatfelvétel  
a 0744–503480-as  

telefonszámon.

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós 

• szakmunkák, 
• segédmunkák hölgyeknek, 
uraknak! 

Telefon: 
0036–30–407–3821; 
0036–30–449–3848.

Az újrahasznosítható hulladékokat havonta 
egyszer, az Ön utcájában a hónap utolsó hulladék-
szállítási napján kell kitenni az erre rendszeresített 
műanyag zsákokban, a háztartási hulladékgyűjtő 
edény mellé. Ezen hulladékokat külön szállítjuk el, az 
általunk működtetett válogatóműbe újrahasznosítás 
és -értékesítés céljából.

Az  ügyfeleink továbbra is fizethetik a szolgáltatás díját az Eco Csík székhelyén 
az Akác utca 1-es, valamint a Decemberi forradalom 17-es szám (Gál Sándor-szo-
bor mögött) alatti pénztáraknál! Köszönjük a lakosság együttműködését!

A Csíkszeredai Székely Károly Szakközépiskola 
a 2012–2013-as tanévre:

– IX. esti osztályt, valamint
– posztliceális osztályban autó-elektromechanika szakot indít.

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet
vagy a 0266–310627, 0741–126458-as telefonszámokon.

Ő jön, érzem. 
Szemem behunyom,
Megrezzennek a dús virágú fák,
Ágyam mellé áll, nincs könny.
S az udvaron a fényben
Hancúroznak az unokák.
Nem a nap lesz többé napvilágod,
és nem a hold fénye világít neked,
hanem az Úr lesz örök világosságod,
és Istened lesz ékességed.

(Ézs. 60, 19)

Lelkünk legmélyebb fájdalmá-
val, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 

ÁBRAHÁM LAJOS
nyug. építészmester

a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
após, apatárs, rokon, szomszéd és 
jó barát 2012. július 16-án, életé-
nek 75., második házasságának 36. 
évében rövid, de türelemmel viselt 
betegség után visszaadta lelkét Te-
remtőjének. Szerettünket 2012. júli-
us 18-án, 16 órakor kísérjük utolsó 
útjára a Szent Miklós-hegyi római 
katolikus ravatalozóból a református 
egyház szertartása szerint a helyi 
temetőbe. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadnak. A 
gyászoló család – Székelyudvarhely.

Búcsúztam volna, de erőm nem 
engedett, 
így hát búcsú nélkül szívetekben 
tovább élhetek.
A halálban sem lettem hűtlen 
hozzátok,
Az égből is gondolok s vigyázok 
rátok.
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek s találkozunk újra.

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, anyós, rokon, ba-
rát, szomszéd és jó ismerős 

özv. NAGY LEVENTÉNÉ szül. BÁ-
LINT IBOLYA 

életének 82., özvegységének 27. 
évében, 2012.július 17-én csende-
sen elhunyt.

Megszűnt dobogni szerető szíve, 
örökre megpihent dolgos két keze, 
amely egész életében munkálkodott 
szeretteiért. Nemes jó szívének és 
önfeláldozó életének emléke szí-
vünkben örökké élni fog.

Felejthetetlen halottunk földi marad-
ványait 2012. július 19-én, csütörtö-
kön délután 3 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a római katolikus egy-
ház szertartása szerint a tibódi teme-
tő ravatalozójából a helyi temetőbe. 
Emléked legyen áldott, pihenésed 
csendes! Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt  egy órával fogadunk. A 
gyászoló család, Székelyudvarhely

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÁNDOR B. ISTVÁNNÉ
Tankó Erzsébet

életének 70. évében július 16-án 
elhunyt. Drága halottunktól csütör-
tökön, július 19-én a 16 órakor kez-
dődő szentmisét követően veszünk 
végső búcsút a csíkszentsimoni 
temetőben. Gyászoló családja.A Hargita Népe Lapkiadó

PÁLYAKEZDŐ ÚJSÁGÍRÓT KERES.

Elvárások: felsőfokú végzettség, rugalmasság, terepmunkára való 
hajlandóság, jó helyismeret. Bérezés: megegyezés alapján.

Önéletrajzot és motivációs levelet a marketing@hargitanepe.ro 
e-mail címre várunk vagy a szerkesztőség titkárságán augusztus 3-ig.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Végleg hazatért a csíkszeredai 
labdarúgás történetének legjobb 
játékosa Ilyés Róbert, és a továb-
biakban aktívan kivenné részét a 
csíki labdarúgás fellendítéséből. 
Tervei is vannak és nemcsak a 
focit illetően. Egy nyugati mintá-
ra alapuló sportbázist álmodott 
meg Hargitafürdőn.

– Sokan felteszik a kérdést, 
hogy Ilyés Róbert miért jött haza, 
hiszen még az első ligában nyugod-
tan játszhatott volna 1-2 évet?

– Az első osztályból volt még 
ajánlatom a Besztercei Gloriától, de 
az nem volt jó anyagilag, továbbá 
nem érte volna meg, hogy a csalá-
domtól megint távol legyek. Érez-
tem, hogy a pályafutásom végén 
vagyok, és nem akartam a családo-
mat még egy évre feláldozni. Ebben 
a korban fizikailag még megbírtam 
volna az első ligát, de pszichikailag 
már nem nagyon. Csíkszereda pol-
gármesterével korábban már volt 
egy tárgyalásom, és ő meggyőzött 
arról, hogy minél hamarabb rendet 
kell rakjunk a hazai labdarúgásban.

– Rendet lehet tenni? Milyen 
tervekkel vág neki?

– Nagy tervekkel jöttem haza. 22 
éve mentem el, ha jól számlom, itt-
honról, és most hazajőve lendületet 
akarok hozni magammal. Nagyobb 
szinten sokat láttam a labdarúgásból, 
most visszatérve egy alacsonyabb 
szintre, el kell mondjam, hogy ren-
geteg a tennivaló, mind a különböző 
korosztályos csapatok körül, mind az 
infrastruktúra terén. Sok gond van 
a klubbal is. Utóbbival kell kezde-
nünk, ugyanis a Városi Sport Klubot 
át kellett alakítsuk magánklubbá, 
hiszen a szövetség szabályai ezt most 
már megkövetelik. Új köntösbe kell 
öltöztetni mindent. A polgármester 
jelenleg szabadságon van, így bár 
hatodik napja átvettem a csapat irá-
nyítását, fontos dolgokat még nem 
tudtunk megbeszélni. Amíg véget 
ér a polgármester szabadsága, addig 
az apró dolgokat intézem. A nagy 
dolgok közül a legfontosabb kérdés 
a klub menedzselése. Ezt akarom én 
elvállalni. Minden pontra oda aka-
rok figyelni. Továbbá szeretnék egy 
gyerekkorosztályt nevelni, akiket az 
én elképzelésem, mentalitásom sze-
rint igazgatnék.

– Említette, hogy vannak prob-
lémák. Mire gondolt?

– Elsősorban a pályagondokról 
beszélnék. Nagyon el van hanyagol-
va a labdarúgópálya és környéke, ah-
hoz képest, hogy milyen bázisunk 
van. Elég csak belegondolni, hogy 
egy helyen van a nagy műgyepes 
pálya, a födött műgyepes pálya, a 
sportcsarnok és a nagy füves pálya. 
Ennek a környéke pedig nagyon 
rosszul néz ki. Nincs egy szék, aho-
vá le lehet ülni a nagy pálya körül. 
Az önkormányzat, remélem, tesz 
annak érdekében, hogy ez a lehe-
tetlen helyzet rendeződjön. Olyan 
is van, hogy egyszerre 40-50-en fo-
ciznak a pályán fiatalok és idősek, 
ezzel tönkretéve azt, továbbá, akik 
kimennek kocogni, szaladni, rend-
re a füvön szaladnak a futópálya 
helyett. Ezzel is rongálva a pályát. 
Erdély-szerte nagyon kevés város 
büszkélkedhet azzal, hogy ilyen 
bázisa van, mint Csíkszeredának. 
Ezt meg kellene becsüljük, és nem 
elhanyagolnunk. Büszkék kellene 
lennünk rá. A másik problémám, 
hogy például hétvégente az megy 
fel a pályára, aki akar. Nyugaton ez 
lehetetlen. Ahhoz, hogy használják 
a pályát vagy a futófelületet, fizetni 
kell. A klubon belüli problémák 
megoldása onnan kell kezdődjön, 
hogy le kell tisztázni mindenki 
feladatkörét. Tudnom kell, hogy 
ki lesz a klubelnök, ki lesz a sport-
igazgató, a pályagondnok stb. akik 
megfelelő hatáskörrel és feladatok-
kal kell rendelkezzenek.

– Ott volt Sepsiszentgyörgyön 
a selejtező mérkőzésen, amikor a 
felnőtt csapat kikapott Fogarastól 
5–1-re. Milyen gondokat vett ész-
re, amelyeken változtatni kell?

– Elkeserített, hogy egész mér-
kőzésen a fiúk be voltak görcsölve. 
Nagy volt az elvárás, és ehhez ké-
pest nem voltak megfelelően fel-
készítve. Nem játszottak nehezebb 
mérkőzéseket, csak a megyében 
Csíkcsicsó és Szentegyháza ellen. 
Ez pedig nem elégséges. Mikor 
egy magasabb szintre kerültek, és 
olyan csapattal kellett szembenéz-
zenek, amelyben első-, másod- és 
harmadligás csapatokat megjárt 
játékosok voltak, begörcsöltek. 
Nem tudták magukból a maxi-
mumot kiadni. Amióta elkezdtem 

velük foglalkozni, úgy érzem, hogy 
sikerült önbizalmat öntenem be-
léjük. Ha harmadik ligában gon-
dolkodunk, akkor három-négy új 
játékos hozatalával a mostani gár-
dát megfelelőn fel lehet készíteni 
a következő idényre. Minden játé-
kosból ki lehet még többet hozni. 
Bízok a fiúkban, vannak nagyon 
ügyes gyerekek. Megígérem, hogy 
rövid időn belül a csíkiak felnéz-
hetnek a labdarúgócsapatukra, 
azon fogunk dolgozni, hogy minél 
jobbak legyünk, még én is.

– Hogy látja, melyik az a szint, 
amelyre el lehet juttatni a csíki lab-
darúgást a jövőben?

– Sajnos egyelőre úgy látom, 
hogy az U18-as csapatból kevés 
olyan játékos van, akiket fel lehet 
vinni a nagycsapathoz. Az U16-os 
csapatra és az azon aluliakra kell 
odafigyeljünk, és ha ott látok jó 
játékosokat, akkor őket fogom ösz-
tönözni a jobb és keményebb mun-
kára, hogy jó saját nevelésű játéko-
saink legyenek, és ne más megyék-
ből kelljen sportolókat igazolni. 
Egy olyan város, mint Csíkszereda, 
megérdemelne egy B osztályos csa-
patot, de ez nagyban függ az önkor-
mányzattól, a támogatóktól és nem 
utolsósorban a lakosságtól. Szerin-
tem van olyan kapacitása a város-
nak, amely egy második ligás csapat 
anyagi hátterét biztosítani tudná.

– Olyan hírek hallatszanak mi-
szerint valamelyik magyarországi 

labdarúgó-akadémia egy kihelye-
zett tagozatot nyitna Csíkszeredá-
ban. Erről mit tud, és hogyan látja 
ezt a lehetőséget?

– Őszintén megmondom, 
hogy eddig két ember mondta 
biztosan, hogy ez meglesz. Érte-
süléseim szerint pályákat építené-
nek, továbbá anyagilag segítenék 
az U18-as és U16-os csapatot. Én 
nagyon szeretném, hogy mindez 
valóra váljon. Biztos vagyok ben-
ne, hogy ebben az esetben sokkal 
jobb feltételeket tudnánk terem-
teni. Őszintén megmondva, hogy 
nem tudom ebben mi az igazság, 
vagy, hogy létre tud-e jönni ez a 
terv. Nagy esély lenne ez az elkö-
vetkezendő nemzedékekre nézve.

– Úgy hírlik, hogy egy komoly 
sportbázist szeretne létrehozni Har-
gitafürdőn. Igaz-e a hírés ez miből 
állna?

– Ez életem egyik legnagyobb 
terve. Tudom azt, hogy Székelyföld 
milyen lehetőségekkel rendelkezik. 
Most is ezen dolgozom. Több em-
berrel tárgyalok a sportbázis létreho-
zásával kapcsolatban. Olyan nyugati 
stílusú központot akarok létrehozni, 
mint amilyeneket láttam Ausztri-
ában vagy akár Franciaországban. 
A város elé fogom tenni egy olyan 
sportbázis tervét, amilyenhez fog-
ható még nincs az országban. Olyan 
lehetőségeket ad Hargitafürdő, 
amelyet ki akarok használni a városi 
önkormányzat, a megyei tanács, 

továbbá uniós pályázati források ál-
tal. Minimum 100-200 embernek 
lehetne munkát adni. És nemcsak 
a labdarúgóknak épülne a bázis, ha-
nem az minden sportágra haszno-
sítható volna. Egyben rekuperációs 
központ is lenne. A terveken most 
is dolgozunk. Mindent meg fogok 
tenni az ügy érdekében. Mikor meg-
jelent az országos sajtóban is ez a hír, 
akkor rengeteg pozitív visszajelzést 
kaptam például olyan volt ellen-
fél csapatok szurkolóitól is, mint a 
Dinamo vagy épp a Steaua, akikről 
nem mondható el, hogy kedveltek. 
De nemcsak tőlük kaptam visz-
szajelzéseket. Ez önbizalmat adott. 
Olyan nagy focistákkal hasonlí-
tottak össze, mint Gheorghe Hagi 
vagy épp Gică Popescu. Ez hatalmas 
elismerés.

darvas Attila

SportbáziSt alakítana ki Hargitafürdőn ilyéS róbErt

„Nagy tervekkel jöttem haza Csíkszeredába”

ilyés róbert rendezni szeretné a csíkszeredai labdarúgás helyzetét. Lát potenciált a magasabb osztályokba való kerülésre

Vásárhely érkezik

Ma 17.30-tól a Csíkszeredai 
FK labdarúgócsapata a Ma-
rosvásárhelyi FCM együttesé-
vel mérkőzik meg a Románia-
kupa első fordulójában. Az 
FK számára újabb erőfelmérő, 
hogy hol is tartanak a maga-
sabb szintet képviselő gárdák-
kal szemben. Az előzetes hírek 
szerint a vásárhelyi gárda a 
cserecsapattal érkezik, ugyanis 
a „rendes” csapatukkal a Ko-
lozsvári CFR-vel mérkőznek 
meg Kolozsváron 19 órától.

Ilyés Róbert, Csíkszereda valaha volt legna-
gyobb szintekig eljutott labdarúgója több év távol-
lét után végleg hazaköltözött. A 38 esztendős Ilyés 
közel 400 mérkőzésen lépett pályára az első ligában 
a Foresta Fălticeni, az Astra Ploieşti, a Bukaresti Ra-
pid, a Brassói FC és  az utóbbi évben a Marosvásár-
helyi FCM színeiben. De többek közt az azerbaj-
dzsáni bajnokságban is játszott. Pályafutása során 
román és azeri bajnoki címet, illetve kupát, továbbá 
egy román Szuperkupát zsebelt be a Bukaresti Ra-
pid és a Lankarna színeiben. Sokan úgy tartották, 

hogy a román első osztály egyik legképzettebb és 
legsokoldalúbb középpályása, aki ha pár évvel fia-
talabb lenne, akkor még a román válogatottságig is 
vihette volna. Számára egy korszak most véget ért, 
de egy új kezdődött, ahol sok a tennivaló, ugyanis az 
újonnan alakul Csíkszeredai FK (a VSK jogutódja) 
labdarúgóklub menedzselését, illetve a felnőtt- és egy 
ifjúsági csapat irányítását készül átvenni. A pályán 
azonban még láthatjuk a csíki csapat színeiben. A 
labdarúgáson túl azonban van még egy álma: sport-
központot akar létesíteni Hargitafürdőn.



ma

Szerda
Az év 200. napja, a hátralévő napok szá-

ma 166. Napnyugta ma 20.55-kor, napkel-
te holnap 5.46-kor. 

Isten éltesse 
Frigyes és Friderika nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német–magyar eredetű Frigyes és 

Friderika jelentése: béke + hatalom. 

Július 18-án történt 
64. Hatalmas tűzvész pusztított Ró-

mában, amit a legenda szerint maga Néró 
császár okozott. 

1879. Adolf Erik Nordenskiöld finn 
sarkkutató áthajózott a legendás, sokat ke-
resett északkeleti átjárón. 

1927. Megkezdődött az első sakkolim-
pia Londonban. 

Július 18-án született 
1552. I. Rudolf Habsburg-házi magyar 

király 
1818. Kazinczy Gábor író, politikus, 

akadémikus 
1833. Keleti Károly statisztikus, akadé-

mikus 
1858. Vavrinecz Mór zeneszerző 
1892. Závodszky Zoltán operaénekes 

Július 18-án halt meg 
1610. Michelangelo Caravaggio olasz 

festő, költő 
1817. Jane Austen angol írónő 
1977. Andor Ilona Liszt-díjas karnagy, 

zenepedagógus, kiváló művész 
1982. Roman Oszipovics Jakobson, 

orosz–amerikai nyelv- és irodalomtudós 

helytörténeti évforduló

• Hatvan éve, 1952. július 18-án hoz-
ta nyilvánosságra minden romániai saj-
tótermék azt az új alkotmánytervezetet, 
amely a Magyar Autonóm Tartomány 
létrehozását magában foglalta.

Napról napra
szabadidő

programajanló

Fotópályázat
Anya melegében (L)enni címmel fo-

tópályázatot hirdet az Udvarhelyszéki 
Anyák Közössége. A szervezők olyan ké-
peket várnak, amelyek a szoptatással, ezzel 
az intim táplálási formával kapcsolatosak, 
annak meghitt közelségét tükrözik külön-
böző jellegzetes mozzanataiban. A képe-
ket 2012. július 20.-ig lehet beküldeni az 
udvarhelyianyak@yahoo.com címre. Ered-
ményhirdetésre és ajándékosztásra augusz-
tus 1-jén kerül sor a Séta a szoptatásért ren-
dezvény keretén belül, a Bethlen negyedi 
parkban, a fotók kiállítása és a nyilvános 
szavazás után.

Könyvbemutató
Csillagok az ég királyai, gyermekek a 

föld csillagai címmel tart előadást és könyv-
bemutatót ma a székelyudvarhelyi műve-
lődési házban Dezső Csaba Péter. A 17 
órától kezdődő előadáson a magyarországi 
szerző (mediátor, szociológus, asztrológus 
és archaikus sorskép-elemző) azt ígéri, egy 
páratlan beszélgetés formájában szó lesz az 
életről, a halálról, Istenről, konfliktusokról 
és azok kezeléséről. A belépés díjtalan.

Szent Anna-búcsú
A lázárfalvi Szent Anna Közbirto-

kosság, a Pro Szent Anna Egyesület és a 
lázárfalvi Római Katolikus Egyházkö-
zösség szombaton Szent Anna-búcsúra 
várja az érdeklődőket. Az esemény prog-
ramja: 11.30-tól fogadják a keresztalját a 
Szent Anna-kápolnánál, melyet ünnepi 
szentmise követ, 13 órától keresztállítás 
lesz az 1800-as években még létező Szent 
Joákim-kápolna emlékére, 14 órától pedig 
a csíkkozmási Tuzson János fúvószenekar 
műsorát kísérhetik figyelemmel. 14.30-tól 
hagyományőrző csoportok előadásait lát-
hatják, melyet 17 órától folk-rock koncert 
követ (megzenésített székely történelem a 
Szekler zenekar előadásában).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Új magyar ifjúsági 
könyvsorozat jelent 
meg nyolc kötetben a 

nagyon tehetséges fiatal szerző 
tollából! Ha elkezded, bizto-
san nem tudod majd letenni!!! 
Tuti, hogy függővé válsz!

Egy sorozat a való élet-
ről, egy sorozat, amely 
itt és most játszódik, egy 
gimi, ahová mindenki szí-
vesen járna, srácok, akik 
olyanok, mint te és mégis 
mások. A történet rólad is 
szól!

„Fiatalon baromi jó az élet, ahogy 
ez a könyv is ezt tükrözi számomra” – 
Barnee.

„Egy kicsit mindannyi-
an magunkra ismerhetünk 
a sorok között” – Rami.

„Mindig is kedveltem 
a hiteles szerzőket, akik az 
életből merítenek” – AFC 
Tomi.

„Aki esetleg eddig nem 
szeretett olvasni, annak 
mindenképpen ajánlom a 
figyelmébe. Áttörés lesz!” 
– Barbee

A 387 oldalas, puha kö-
tésű könyv megvásárolha-
tó az Árnika Könyvesbolt-

ban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210046, 
0751–103 915).

az ajánlata

A Szent Johanna gimi 1. 
- Kezdet 
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EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Falunap és születésnap „Kalapfalván”

VII. Szalmakalap Fesztivál

Hetedik alkalommal rendezik 
meg Kőrispatakon a Szalma-
kalap Fesztivált. Az Etéd köz-

séghez tartozó településen július 21-én 
tartják a faluünnepet, amely ma már a 
Szalmakalap Fesztivál elnevezést viseli, s 
egyben a Szalmakalap Múzeum fennállá-
sának is évfordulója, hisz a világon egye-
di látványosságnak számító intézményt 
napra pontosan tizenegy évvel ezelőtt 
alapították. A múzeumalapító fia, ifjabb 
Szőcs Lajos elmondta, a bözödiek, kőris-
patakiak százhetven évvel ezelőtt kezd-

tek fantáziát látni a szalmában, felfedez-
ve, hogy az nem csak háztetők fedésére, 
szalmászsákok készítésére alkalmas, de 
fonatok és kalapok készítésére is. Több, 
mint másfél évszázadon át ez jelentette a 
megélhetést a települések számára.

A múzeum minden nap látogatható, 
a belépés díjtalan, aki azonban igazán 
ünnepi hangulatban szeretné megtekin-
teni ezt a csodálatos világot, ne maradjon 
le a kőrispataki falunapról, július 21-én 
legyen ott a Szalmakalap Fesztiválon – 
olvashatjuk a szervezők meghívóját.

hirdetés

www.parapista.com

– Képzeld, tegnap csernobili 
harcsát vacsoráztunk.

– És? Finom volt?
– Igen, főleg a combja!
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szabadidő

Gondolatokkal irányítottak  
robotokat

Több ezer kilométerről, funkcionális 
MRI segítségével közvetített agy-
hullámokkal sikerült irányítani egy 

robotot izraeli és francia kutatóknak.
Tirosh Shapira, az izraeli Bar-Ilan Egye-

temen feküdt be az agyhullámokat leképező 
fMRI (funkcionális mágneses rezonancia 
képalkotó) készülékbe, és gondolataival irányí-
totta a tőle mintegy 2000 kilométerre, a fran-
ciaországi Béziers Műszaki Egyetemen lévő 
humanoid (emberszabású) robotot. Shapira 
a készülékben fekve elektronikus avatárjának, 
„testhelyettesítőjének” szemével látta a világot.

A kísérlet folyamán fMRI-készülék olvas-
ta ki a kutató gondolatait, ezeket egy számító-
gép fordította le parancsokra, majd a paran-
csokat interneten keresztül továbbították a 
Franciaországban lévő robotnak. A rendszert 
meg kellett tanítani, hogy adott gondolatok 
(véráramlási minták) milyen parancsoknak 
felelnek meg. Jelen esetben például, amikor 
Shapira előre vagy hátrafelé irányuló mozgás-
ra gondolt, a robot előre vagy hátrafelé ment; 
amikor a kutató valamelyik kezének mozga-
tására gondolt, akkor a robot „hasonmása” 
abba az irányba fordult. A visszacsatolás a 
robot fején lévő kamera segítségével valósult 

meg. A kamera által közvetített kép Shapira 
előtt jelent meg egy monitoron. Shapira el-
mondta a New Scientistnek, hogy teljesen be-
leélte magát a robot helyzetébe. „Döbbenetes 
volt. Valóban úgy éreztem, mintha ott lettem 
volna és körbe mozogtam volna” – mondta. 
„Amikor egyszer egy hiba miatt az egyik ku-
tató felkapta a robotot, szinte felkiáltottam: 
Tegyetek le!”

Az agyszkennerek alkalmazása újabb lé-
pést jelent az embert a gépekkel összekapcso-
ló megoldások fejlesztésében. Sok jelenlegi 
munka foglalkozik távirányítású robotokkal, 
ahol az emberek különféle eszközökkel, pél-
dául botkormányokkal irányítják a robotok 
mozgását.

Szégyenlős csiga Készítette: ambrus laura, GyerGyócsomafalva

fotóalbum

16
27̊C

16
25 C̊

15
25̊ C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

15/28 15/25 16/26 15/26

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Átmenetileg mindenütt megnövekszik a felhő-
zet, de emellett napsütés is várható, a legtöbb délen, 
délnyugaton valószínű. Elszórtan zápor, egy-egy 
zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél napköz-
ben többfelé megerősödik, néhol, illetve zivatar 
környékén viharossá fokozódik.

Megfigyeltem, manapság olyan időket 
élünk, nem telik el úgy a nap, hogy legalább 
egy embertől ne hallanám a szlogenné vált 
„Bezzeg az én időmben…!” kifejezést. Nem-
csak az idősek, hanem a fiatalok is egyre 
gyakrabban használják, holott néhányan 
közülük szerintem azt sem tudják, milye-
nek voltak azok a más idők. A változások 
korában élünk, és úgy néz ki, sok ember nem 
tudja elfogadni, hogy a világgal nekünk is 
változni kell. 

Mindenre, ami nem tetszik vagy nem 
kedvező számunkra, már megszokásból 
állítjuk, hogy régen nem így volt, akkor 

minden jobb, szebb, erősebb, kellemesebb 
vagy egyszerűen csak más volt. Az idősek 
a fiatalok magatartására, viselkedésére, a 
piaci árakra, a gazdaságra panaszkodnak, 
mi, fiatalok pedig mindenre, ami pár évvel 
ezelőtthöz viszonyítva rossz irányba válto-
zott, változik.

A napokban viszont hallottam egy fö-
löttébb furcsa kijelentést, ami megütötte a 
fülemet: „Bezzeg az én időmben a meleg is 
másmilyen volt!” Nos, ez váratlanul ért, sőt 
meglepően vettem tudomásul, hogy napja-
inkban még a meleg is változásnak indult, 
és már a hőség sem a régi... 

Bezzeg az én időmben…
            villanás n Radó Krisztina

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