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hargitanépe 

8Mától kipróbálható 
a legendás játék 5 8Megnyitották 

a Pulzus kiállítását

in memoriam 
szász jános

Parajdi Napok 
és fúvóstalálkozó

A térség fúvószenekarainak 34. 
találkozóját tartják a hétvé-

gén a Parajdi Napok része-
ként a sóvidéki települé-
sen. A parajdiak sokoldalú 
eseménysorozattal ünnepelhetik 
meg községük napjait.

a Hargitán megfékezték 
a lángokat

Több milliárdos 
károkat okozott 

a tűz

Négy céget érintett a székely-
udvarhelyi Fások utcájában 

szerda délután keletkezett tűz, 
amelynek okáról még nem tud-
nak biztosat mondani a szakér-
tők. A Madarasi-Hargitán 
sikerült lokalizálni a tü-
zeket, de az újragyulladás 
veszélyét csak a kiadós esőzés 
szüntetné meg.
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A helyiek is finomat 
termelnek

ötös lottó

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,6205ì
1 amerikai dollár Usd 3,8098ì
100 magyar forint hUF 1,6055ì

hatos lottó

szerencseszáM: 2331739

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Be meleg van!
Hetek óta tart a kánikula, 

s a fiatalabbja éppoly hitet-
lenkedve hallgatja a „Csík-
ban egy keddi napra esett a 
nyár”-féle megállapításokat, 
mint a nyolcvanas évek 
sorbanállásairól szóló 
apai visszaemlékezése-
ket vagy a nagyapa hadifogsá-
gos meséit.

3

 sarány istván

Fiatalok a munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Nem tolonganak a munkáért fotó: balÁZs ÁRpÁd

székelyudvarHelyen 364 kérvényt adtak le

Növekszik a munkanélküli 
segélyt kérelmezők száma

Ma még elfogadják a végzős diákok munkanélküli segélyre vonatkozó kérelmét a megyei 
munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Az intézmény osztályvezetője szerint a fiatalok nagy 
része kihasználja az állam által nyújtott lehetőséget, sőt a hivatalosan meghatározott hat 
hónapos időszak lejárta előtt nem is akarnak munkát vállalni. A fiatalok fél éven keresztül 

havonta 250 lej támogatásban részesülnek. > 3. oldal
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A vasárnapi népszavazáson 
való részvételre buzdítanak az 
udvarhelyszéki RMDSZ parla-
menterei, dr. Verestóy Attila és 
Antal István. A szenátor és a 
képviselő is azt mondja, a nem 
cselekvés nem megoldás, de a 
választópolgárokra bízzák, ho-
gyan voksoljanak.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Az Udvarhelyszéki Önkor-
mányzati Tanács tegnap 
Agyagfalván tartotta vá-

lasztások utáni tisztújító ülését, 
ahol dr. Verestóy Attila szenátor 
a vasárnapi népszavazással kap-
csolatos gondolatait is megfogal-
mazta.

– Szavazni kell a hétvégén. 
Huszonkét éven keresztül az or-
szág minden kérdésébe beleszól-
tunk szavazatainkkal, ez most 
sem történhet másként. Meggyő-
ződésem: nagyon sokan nemmel 
fognak szavazni, mely intő jel 
lesz főleg Crin Antonescunak, 
hogy nem hagyhatják figyelmen 
kívül, nem mellőzhetik a magyar 
kérdést. El kell menni szavazni, 
hisz ezáltal tudja a közösség meg-

mutatni, hogy véleménye számít. 
Ne sunyítsunk, ne bújjunk el, ne 
menjünk horgászni, szavazzunk 
– buzdított mindenkit a szená-
tor. – Nem kérek olyat, hogy 
igennel vagy nemmel szavazza-
nak, ki lehet húzni mindkettőt, 
mondván, hogy egyik változat 
sem jó. Ám meg kell mutatnunk, 
hogy szavazópolgárok vagyunk, 
hogy van szavunk, és azt ki is 
nyilvánítjuk – érvelt a szenátor, 
aki szerint a nem cselekvés nem 

megoldás, hisz a népszavazást 
követő választásokon a jelöltek 
csak akkor fognak igazodni a 
magyarság igényeihez, ha most a 
szavunknak súlya lesz.

– Egy erős képviselet csak ak-
kor tud hatásos érvekkel küzdeni 
a közösségért, hogy tudjuk, és 
tudják mások is, hogy a közösség 
a képviselet mögött van szavaza-
taival is – hangsúlyozta Verestóy. 

– Úgy gondoltuk, krízishely-
zetben ott a helyünk a parla-

mentben, szavazni viszont nem 
szavaztunk, sem az ombudsman, 
sem a szenátus, sem pedig a kép-
viselőház elnökének leváltásakor 
– részletezte az előzményeket 
Antal István. Az udvarhelyszéki 
képviselő azt mondja, az állam-
elnök felfüggesztésére irányuló 
lépés a kormányváltás óta várha-
tó volt. Erről a kérdésről számos 
megbeszélés zajlott az RMDSZ-
en belül, és végül az az egyhangú 
döntés született, hogy mindenki 

saját lelkiismeretére hallgatva 
szavazzon az elnök felfüggeszté-
séről.

– A referendum kampányá-
ban is ezt mondtuk választóink-
nak: ki-ki lelkiismerete szerint 
voksoljon. Sajnos a kormány és az 
elnöki hivatal, a két nagy párt kö-
zötti harc az ország kárára megy, 
ugyanakkor az is fontos, hogy ez 
az áldatlan helyzet egyszer s min-
denkorra megoldódjon – tulaj-
donképpen a politikai krízis felol-
dása volt a célunk. A referendum 
után újra lehet stabilitás, bárhogy 
is dönt az ország lakossága – véli a 
képviselő.

Antal István reméli, az őszi 
parlamenti választáson ugyan-
olyan támogatottsága lesz az 
RMDSZ-nek, mint a helyható-
sági választáson, hiszen ebben a 
helyzetben roppant fontos lenne, 
hogy egy erős RMDSZ-es parla-
menti csoport tevékenykedjen 
közösségünkért Bukarestben. A 
honatya szerint ideje végre gaz-
daságélénkítő lépéseket tenni, 
ideje, hogy az új kormány betart-
sa a nyugdíjak, köztisztviselői 
bérek visszaállítására vonatkozó 
ígéretét.

A térség fúvószenekarainak 34. 
találkozóját tartják a hétvégén 
a Parajdi Napok a sóvidéki tele-
pülésen. A parajdiak sokoldalú 
eseménysorozattal ünnepelhe-
tik meg községük napjait.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Igen népszerű rendezvény-
sorozatnak lesz a hétvégén 
házigazdája Parajd, hisz ta-

valy is több ezren voltak jelen 
a fúvószenekarok találkozójával 
egybekötött Parajdi Napokon. 
A sóvidéki településen 2000-ben 
rendeztek először falunapokat, 
a fúvósfesztivál azonban egé-
szen a 70-es évekbe nyúlik visz-
sza, ma már „közös fedél” alatt 
bonyolítják le a két eseményt, 
a falunapokat tizenkettedik, a 
fúvóstalálkozó pedig harminc-
negyedik alkalommal.

– A találkozó valamikor a 
Zúg a fenyves nevet viselte, amit 
a mai szóbeszédben is szívesen 
használunk, a fenyvesek ugyan-
is nem törődnek a társadalmi 
berendezkedéssel, a rendsze-
rekkel, amelyeken átnyúlnak 
– mondta lapunknak Bokor 
Sándor parajdi polgármester, 
megjegyezve, hogy a legelső ta-
lálkozót a Bucsin-tetőn bonyo-
lították le.

A településvezető elárulta to-
vábbá, hogy az idei rendezvényt 
a parajdi Szász János emlékének 
szentelik. Sóvidék karmestere, 
Parajd község díszpolgára, id. Szász 
János idén januárban távozott az 
élők sorából, ő volt a parajdi fú-
vósok történetében a legtöbb időt 
karmesterkedő zenész, akinek pál-
cája alatt Kápolnásfalu, Korond, 
Dicsőszentmárton, Szászcsávás, 
Küküllődombó és Parajd fúvósai 
nevelkedtek.

A hétvégén tehát két napon 
át ünnepel Parajd. Lesz zenés éb-

resztő, istentisztelet, szentmise, 
folklórműsor a helybéli, szovátai, 
pálpataki, korondi és kibédi 
tánccsoportokkal, koncertek 
magyarországi és hazai előadók-
kal, humor az Open Stage-dzsel, 
sportvetélkedők és tehetség-
kutató gyerekeknek, utcabál, 
a fúvószenekarok ünnepélyes, 
huszárokkal kísért felvonulása 
és természetesen koncertje, idei 
újdonságként az idős házaspárok 
köszöntése.

– A szépkorúak köszöntése 
mellé idén bevezettük az 50. há-

zassági évfordulón túllevő házas-
párok köszöntését is. Egy olyan 
korcsoportról van szó, akikről 
évközben, a hétköznapokon túl 
könnyedén megfeledkezünk, leg-

alább ilyenkor figyeljünk rájuk – 
vélekedett Bokor Sándor.

A fúvósok harmincnegyedik 
találkozója vasárnap késő este tá-
bortűzzel ér véget.

VoksolásrA buzdítANAk Az udVArhelyszéki PArlAmeNterek

A nem-szavazás nem megoldás!

iN memoriAm szász jáNos

Parajdi napok és fúvóstalálkozó

A parlamenterek ránk bízzák, hogyan voksoljunk 

A fúvóstalálkozó múltja a 70-es években gyökerezik

Parajdi Napok 2012

Fúvószenekarok 34. találkozója – 
in memoriam szász jános

Szombat, július 28.
13 óra – Bokor Sándor polgármester megnyitó beszéde
13.20 – Kórusművek, szavalatok
14 óra – Folklórműsor: Mezőhavas együttes (Szováta), Pálpataki 
néptánccsoport, Korondi néptánccsoport, Ide, lábam (Parajd), 
Kibédi néptánccsoport
17 óra – Sportvetélkedő gyerekeknek
19 óra – Csillag születik – gyerekeknek
21 óra – Koncert: Kiss Kata zenekar (Magyarország)
23 óra – Utcabál: Stúdió Project
Vasárnap, július 29.
8 óra – Zenés ébresztő
10.30 – Ünnepi istentisztelet, szentmise
11 óra – Zenekarok fogadása
12 óra – Felvonulás lovas huszárokkal
12.30 – Bokor Sándor polgármester köszöntőbeszéde, szépkorúak 
és 50 éves házasok köszöntése
13 óra – Zenekarok műsora
18 óra – Kangoo Jumps
18.20 – Székelyland – Open Stage
20 óra – Koncertek: Sihell Ferry (Magyarország), Baby Gabi (Ma-
gyarország), The Socks
23 óra – Tábortűz



Ma még elfogadják a vég-
zős diákok munkanélküli se-
gélyre vonatkozó kérelmét a 
megyei munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél. Az intézmény 
osztályvezetője szerint a fia-
talok nagy része kihasználja 
az állam által nyújtott lehető-
séget, sőt a hivatalosan meg-
határozott hat hónapi időszak 
lejárta előtt nem is akarnak 
munkát vállalni. A fiatalok fél 
éven keresztül havonta 250 
lej támogatásban részesül-
nek.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A középiskolai, illetve 
egye temi tanulmá-
nyokat befejező fia-

talok közül eddig legtöbben 
– 552-en – a megyeközpont-

ban jelentkeztek a megyei 
munkaerő-elhelyező ügynök-
ségnél, a székelyudvarhelyi 
kirendeltségnél 364, illetve 
Gyergyószentmiklóson 179 ak-
tacsomót fogadtak el az intéz-
mény munkatársai.

– Sajnos, a regisztrált fia-
tal munkanélküliek többsége a 
következő fél évben a rendszer-
ben is marad, tapasztalataink 
azt mutatják, a 6 hónap lejárta 
előtt nincs szándékukban mun-
kába állni, sőt sokan ezt követő-
en is a szülőkre támaszkodnak 
– mondta Jánó Edit, a Hargita 
Megyei Munkaerő-Elhelyező 
Ügynökség osztályvezetője.

Az ügynökség adatai szerint 
a tavaly nyilvántartásba vett 
végzős diákoknak a fele dolgo-
zik jelenleg, a többiek, miután 
lejárt az állami juttatásuk, vá-

laszthattak, hogy saját maguk 
keresnek munkát, vagy az intéz-
mény regisztrációjában marad-
nak, esetleg a magán munkaerő-
közvetítő irodák szolgáltatásait 
veszik igénybe.

Jánó Edit osztályvezető sze-
rint – az európai uniós pályá-
zatoknak köszönhetően – most 
rengeteg ingyenes képzésen ve-
hetnek részt a munkanélküliek 
a munkaközvetítő irodáknál is, 
természetesen, akik a munkanél-
küli segélyre jelentkeznek, azok-
nak kötelező módon részt kell 
venniük valamilyen továbbkép-
zésen. Ezzel a fiatalok többsége 
is tisztában van, a jövőt tekintve 
azonban bizonytalanok.

– Nem tudom, milyen kép-
zést választok majd, talán el-
árusítónő lennék, úgyhogy va-
lami ezzel kapcsolatos lenne jó 

– mondta egy, az ügynökségnél 
éppen sorban álló lány.

A végzősök számára szep-
tembertől kezdődnek majd a to-
vábbképzések, mielőtt azonban 
választanának a meghirdetett 
szakok közül, szakmai tanács-
adáson vehetnek részt. 

– Tapasztalat hiányában, 
megfelelő szakképesítés nél-
kül esélytelen elhelyezkedni. A 
vállalkozók sem szívesen alkal-
maznak fiatalokat, bár az állam 
támogatást nyújt azoknak a cé-
geknek, akik frissen végzetteket 
alkalmaznak – nyilatkozta Jánó.

Tapasztalatait az ügynökség 
statisztikai adatai is alátámaszt-
ják, tavaly mindössze 189 vál-
lalkozó használta ki a támoga-
tást. Egyébként az állam 500 lej 
pénzösszeggel támogatja a cé-
geket, ha szakképesített végzőst 

alkalmaznak, 600 lejt fizet, ha 
elméleti és 750 lejt, ha felsőfokú 
frissen végzett személyt alkal-
maznak. Ezenkívül inasképzésre 
250 lej juttatást ad az állam a 
vállalkozóknak, ebben a kategó-
riában azonban eddig egyetlen 
szerződést sem sikerült kötnie 
az ügynökségnek a helyi cégek 
képviselőivel. 

A nyári hónapok alatt a vég-
zős diákok regisztrációját köve-
tően 1 százalékkal fog növeked-
ni a munkanélküliségi ráta Har-
gita megyében, a júliusi adatok 
szerint 7581 személy szerepel 
az ügynökség nyilvántartásá-
ban. Az adatbázisban szereplő 
15–24 év közötti munkanélkü-
liek aránya pedig – az osztály-
vezető becslése szerint – 19,74 
százalékról 21 százalék fölé fog 
ugrani.
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Növekszik a munkanélküli segélyt kérelmezők száma

"

"

Ha valaki későn kapcsol, nehezen esik le a tantusz, a kö-
vetkező példázatot szokták elmesélni neki:

Égett a csűr, s a kicsi kecske ugrándozva újságolta, hogy 
„Ég a csűr! Ég a csűr! Ég a csűr!”. Egy idő után megszólal az 
öreg berbécs: „Be meleg van!”

Nos, mi is mondogatjuk az öreg berbéccsel együtt, hogy 
Be meleg van!

Hetek óta tart a kánikula, s a fiatalabbja éppoly hitetlen-
kedve hallgatja a „Csíkban egy keddi napra esett a nyár”-féle 
megállapításokat, mint a nyolcvanas évek sorbanállásairól 
szóló apai emlékeket vagy a nagyapa hadifogságos meséit. 
Szerintük éppen olyan meleg van, mint másutt. S valóban, 
a nyáron Csík behozta a klíma terén tapasztalható lemara-
dását, azaz „odasült” a többi, melegebb régióhoz.

Minap az éppen soros erdőtűz okairól, következménye-
iről érdeklődtem a tűzoltóság szóvivőjétől, s a kedves had-
nagy asszony megerősítette, hogy a szó szoros értelmében for-
ró nyarunk van. Azt már én teszem hozzá, hogy amit nem 
perzselt fel a nap, azt helyenként a tűz perzseli fel – igaz, 
legtöbbször némi emberi „segítséggel”, erdőben gyújtott, fel-
ügyelet nélkül hagyott tűzzel, eldobott cigarettacsikkel.

A sok napsütés nemcsak meleget, hanem aszályt, száraz-
ságot hozott, s a szárazság a maga rendjén terménykiesést 
eredményezett, helyenként kevesebb lesz a gabona, a krump-
li, kevesebb fű jut az állatoknak, kevesebb lesz a széna, a téli 
eledel. S lévén, hogy ami kevesebb, az drágább, zsebünket 
fogja megégetni az élelmiszerek ára.

Forró nyarunknak része a politikai kánikula, felforróso-
dott a helyzet, a politikusok „égetik” egymást, noha legtöbb-
jük esetében az „égés” nem jár együtt a pironkodással. S a 
forró politikai nyár forró helyzeteket, kormányváltást, felfüg-
gesztést és referendumot hozott. Az események a lakosság egy 
részét hevesen foglalkoztatják, másokat hidegen hagynak. 
Az viszont nem hagy hidegen senkit, hogy a politikai aszály 

gazdasági nehézségeket szült, s kisült, hogy a lej leértéktele-
nedett, s folyamatosan lejtmenetben van, s ennek következ-
ményei szintén a lakosság zsebét égetik: folyamatosan drágul 
az üzemanyag, minap drágább lett a kenyér, a valutában 
felvett kölcsönök lassan törleszthetetlenné válnak.

Rekordok dőlnek folyamatosan: melegrekord, leértékte-
lenedési rekord, drágulási rekord, kormányélettartam-re-
kord, s a hétvégén csárdásrekord felállítására törekednek a 
heves vérmérsékletű gyergyóiak. Bizonyára e sok rekord az 
olimpia kezdésével függ össze.

A sokféle válság és forró helyzetet teremtő nyavalya, glo-
bális felmelegedés és mindenféle más hevülés nem hirtelen 
következett be, előjeleire figyelmeztettek korábban a hozzá-
értők. Csakhogy úgy voltunk ezekkel a figyelmeztető jelekkel, 
mint a kicsi kecske – asszem gidának, meg ollónak mondják! 
–, nem vettük figyelembe a figyelmeztetést, miszerint „Ég a 
csűr! Ég a csűr! Ég a csűr!”, s mikor már minden ég a fejünk 
fölött és körülöttünk, csodálkozva állapítjuk meg, hogy: „Be 
meleg van!”

Be meleg van!
   NézőpoNt n sarány István



Négy céget érintett a székely-
udvarhelyi Fások utcájában 
szerda délután keletkezett 
tűz, amelynek okáról még 
nem tudnak biztosat monda-
ni a szakértők. A Madarasi-
Hargitán sikerült lokalizálni a 
tüzeket, de az újragyulladás 
veszélyét csak egy kiadós 
esőzés szüntetné meg.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
Radó Krisztina

Mint már beszámoltunk 
róla, a tűz a székelyud-
varhelyi Metwoplast 

fafeldolgozó vállalat udvaráról 
indult és a lángok a helyszínen 
található gyúlékony anyagok, il-
letve a szél miatt perceken belül 
továbbterjedtek a szomszédos 
épületekre is. A tűzesetben négy 
vállalat épülete vált a tűz mar-
talékává: két fafeldolgozó cég, 
egy építkezési vállalat és egy 
tejfeldolgozó üzem károsodott. 
A tűzoltók munkáját nemcsak 
a szél erőssége, hanem a hely-
színen levő egyetlen tűzcsap is 
nehezítette. További problé-
maként merült fel az oltásnál, 
hogy az épületek nagyon közel 
vannak egymáshoz. Ilyen körül-
mények között a lángok percek 
alatt terjedtek át egyik épületről 
a másikra. 

Mint Dudu Ovidiu, a Har-
gita megyei katasztrófavédelem 
parancsnoka elmondta, a tüzet 
feltehetően rövidzárlat okozta, 
és így terjed át a fafeldolgozó vál-
lalat udvarán levő farakásokra. – 
Tetemes anyagi károkat okozott 
a tegnap délutáni tűzeset, a kár-
felmérő bizottság megállapítása 
alapján összesen egymillió 950 
ezer lej veszteség érte a négy cége 
– jegyezte meg a parancsnok. 

A tűzesetben károsodott vál-
lalatoknál tegnap megkezdték 
a romok eltakarítását, illetve a 
biztosító cégekkel való tárgyalá-

sokat, kárfelméréseket. A Lactis 
tejfeldolgozó üzem tulajdonosa, 
Simó Béla lapunknak elmondta, 
hogy a lángok hatalmas károkat 
okoztak az épületen és a gépeken. 
A kár értékéről nem tudott pon-
tos adatokat mondani, viszont azt 
megjegyezte, hogy nagyobb kár 
leginkább a tejüzem berendezése-
it érte. Kigyulladt az üzem sajt- és 
tehéntúró-készítő részlege, a ka-
zánház, de tetemesebb kár az üze-
mi labort érte. – A labor tetőzete 
15 méter hosszúságban teljesen 
leégett, és ezen kívül a mennyezet 
is károsodott az üzem épületében. 
Ez nagyobb problémát jelent, mi-
vel műanyagburkolattal volt szige-
telve, ami a melegtől megolvadt és 
teljesen ki kell cserélni – magya-
rázta a tulajdonos. Ugyanakkor 
azt is hozzátette, hogy az egész be-
rendezés számítógépes vezérléssel 
működött, így megrongálódott 

az automatizálás is, ami szintén 
tetemes anyagi károkkal jár. Mint 
elmondta, az üzem terültén min-
den be van biztosítva, a gépek és 
az épület is.  

A szárazság és a szél miatt nőtt 
a tűzesetek száma Udvarhelyen és 
környékén, a legtöbb gyúlékony 
anyaggal dolgozó cég viszont vé-
dekezni próbál a hasonló esetek 
elkerülése érdekében. Bodó Mik-
lós, a szentkirályi faburkolat-ké-
szítő cég tulajdonosa lapunknak 
elmondta, hogy szerinte az épület 
tisztán tartásával lehet legjob-
ban elkerülni a tűzeseteket. Ők 
rendelkeznek saját tűzcsappal is, 
amit veszély esetén lehet használ-
ni. A székelyudvarhelyi bútorgyár 
igazgatója, Dobai Tibor lapunk-
nak elmondta, hogy ők a gyár 
területén, több helyen is tartanak 
tűzvédelmi eszközöket, amelyeket 
folyamatosan ellenőriznek. 

Csak az eső segíthet
Már nincs akkora veszély a 

szentegyházi szakaszon, hiszen 
elmúlt az a nagy szél, ami szerdán 
tombolt, így sikerült körbekeríte-
ni a tüzet – adott helyzetjelentést 
tegnapi megkeresésünkre Rus 
Sándor, Szentegyháza polgármes-
tere azok után, hogy szerdán ismét 
kigyulladt az erdő Kápolnásfalu és 
Szentegyháza között, a Madarasi-
Hargita oldalában. Elmondása 
szerint az udvarhelyi tűzoltók, 
valamint az erdészek folyamato-
san a helyszínen tartózkodnak és 
felügyelik a tűzfészkeket.

Korábban sikerült kioltani, 
ám tegnap újra kigyulladt az az 
erdőrész is, amely először szerdán 
kapott lángra a Szentegyházáról a 
Madarasi-Hargitára vezető út egyik 
oldalán. Rus tájékoztatása szerint 
folyamatosan hordják oda is a vizet, 
remélik, ismét sikerül meggátolni a 

lángokat, azonban teljesen kioltani 
biztosan nem tudják, csak egy nagy 
eső után szűnhet meg az újragyul-
ladás veszélye. Az oltáshoz tegnap 
húsz önkéntes jelentkezett, ők segí-
tik a tűzoltók munkáját.

Nem jobb a helyzet az erdő 
kápolnásfalusi részén sem, bár 
ott is sikerült bekeríteni a tüzet. 
Az udvarhelyi tűzoltókon, és az 
oda rendelt erdészeken kívül to-
vábbi harminc önkéntes dolgozik 
azon, hogy ne terjedjenek tovább 
a lángok. Benedek Lászlótól, 
Kápolnásfalu polgármesterétől 
érdeklődve megtudtuk, trakto-
rok után kötött tartálykocsikkal 
hordják folyamatosan a vizet, 
ugyanakkor két buldózer is segíti 
a munkát, amelyek amellett, hogy 
a tűz elszigetelésén dolgoznak 
utakat is csinálnak, hogy a vizes 
tartályok gyorsabban jussanak le 
és vissza a hegyre.

Tűzoltó helikopter kellene
Bár egyelőre mindenki csak 

abban reménykedhet, hogy az 
időjárás-előrejelzések beválnak 
– a jövő hét elejére nagyobb eső-
ket jósolnak –, és immár végleg 
kialszik a tűz. A szentegyházi 
elöljáró szerint hosszú távon tűz-
oltó helikopter lenne a megoldás 
a hasonló természeti katasztrófák 
megakadályozásában.

– Románia ilyen szinten még 
nincs felkészülve, de gondolkodni 
kell ezen, mert az ilyen nehezen 
megközelíthető helyeken csak így 
lehet eredményesen tüzet oltani. 
Az időjárás megváltozott, és ha 
így kell dolgoznunk az elkövetke-
ző években is, akkor csak kínlódás 
lesz az egész – véli Rus Sándor. 
A polgármester szerint egy he-
likopter segítségével könnyebb 
dolga lenne a tűzzel harcolóknak, 
ugyanis a légi járművel a zetelaki 
víztározó vizéből, akár tíz-tizen-
öt perc alatt is óriási mennyiségű 
vizet lehetne juttatni bármelyik 
udvarhelyszéki katasztrófához.

A HArgiTán MegfékezTék A lángokAT

Több milliárdos károkat okozott a tűz
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Az újragyulladás veszélyét csak egy kiadós esőzés szüntetné meg fotó: tamás attila

A Merkúr áruház organikus 
részlegével partnerségben 
összeállított rovatunk mai ki-
adásában az almaecetre, ezen, 
nagyanyáink által ismert ősi 
csodaszerre hívjuk fel a téma 
iránt érzékenységet mutató ol-
vasóink figyelmét. 

Az almaecetről azt tartják: 
nagyanyáink ősi csodaszere. Nem 
véletlenül, hiszen megkönnyíti 
a fogyást, csökkenti az étvágyat, 
tisztítja a szervezetet és felpörge-
ti az anyagcserét. Azt sem vélet-
lenül mondják, hogy az almaecet 
az egyik legjobb természetes zsír-
égető – ezért is használja számos 

fogyókúra az almaecetet a fogyás 
és zsírégetés elősegítésében. Az 
almaecetről az is bebizonyoso-
dott, hogy gyorsítja az anyagcse-
rét, így a fogyáson kívül javítja 
mind a fizikai (vérkeringés, vég-
tagok vérellátottsága), mind a 
szellemi állapotot (koncentráció, 
szellemi vitalitás). Ugyanakkor 
serkenti az emésztést, és részt vesz 
a szervezet zsírbontó folyamatai-
ban. Baktériumölő hatása tisz-
títja a szervezetet, amitől egész-
ségesebb lesz a bőrünk, hajunk. 
Továbbá felélénkíti a sejtlégzést, 
csökkenti az idő előtti öregedési 
tüneteket, elpusztítja a bélfalon 
lévő baktériumokat, amelyek 

emésztési zavarokat, felfúvódást 
vagy székrekedést okozhatnak. 

Ide kapcsolódó érdekes kér-
dés, hogy vajon az almaecet, 
melynek a nevében is benne van 
az ecet szó, vagyis csak savas le-
het, valójában hogyan befolyá-
solja sav-bázis egyensúlyunkat, 
és milyen hatást vált ki az emész-
tést követően. Tudni kell, hogy – 
ahogy a citrom is – savas kémha-
tású, fogyasztása mégis lúgosítja 
a szervezetet, mert a benne lévő 
kémiai elemek segítik a lúgok 
termelődését, fokozzák a savak 
lebomlását. Fontos viszont, hogy 
az almaecetet éhgyomorra vagy 
üres gyomorra igyuk, hogy ne 

keveredjen más összetevőkkel, s 
így megtartsa lúgosító hatását.

Almaecet-kúra 
Az étkezés előtt fogyasztott 

almaecet érezhetően csökkenti 
az étvágyat. Emellett az almaecet 
fontos ásványi anyagokkal látja 
el a szervezetet, és hosszú távon 
folyamatos súlyvesztést biztosít. 
Az almaecet-fogyókúra elkezdé-
sénél érdemes odafigyelni arra, 
hogy milyen almaecetet haszná-
lunk. A bio almaecet nemcsak 
egészségesebb, de íze is sokkal 
kellemesebb, mint a sima alma-
eceté. Az almaecet-diéta lehet 
pár napos, több hetes vagy akár 

több hónapos is. Érdemes né-
hány napos almaecet kúrával 
kezdeni, hogy szervezeted job-
ban hozzászokjon a változáshoz. 
Almaecet kúra: Tegyél egy evő-
kanál almaecetet egy pohár vízbe. 
Igyál egy pohár almaecetes vizet 
reggel (éhgyomorra) és délben 
(étkezés előtt kb. 15 perccel), va-
lamint este (lefekvés előtt).

Az almaecetet tiszta vízbe 
keverve fogyaszd, és ne hasz-
nálj hozzá semmilyen édesítőt. 
Ha az almaecet-fogyókúra 
alatt jobban oda tudsz figyelni 
az étkezésedre és a testmozgás-
ra is, az eredmény még látvá-
nyosabb lesz.

TerMészeTesen egészségesen AlMAeCeT, Az ősi CsodAszer



Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala, az Átalvető 
programmal partnerségben 
szombaton ismét megszervezi 
Hagyományos Helyi Termékek 
Vásárát a Márton Áron téren. A 
vásár immár rendszeressé vált, 
ennek pedig a vásárlókon kí-
vül a helyi termelők is örülnek. 
Sinka Árpád, nyikómalomfalvi 
termelő szerint eljön az idő, 
amikor mindenki várni fogja a 
hónap utolsó szombatján.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A húszas évei elején járó fiatal 
gazda, a nyikómalomfalvi 
Sinka Árpád egy éve kez-

dett neki a sajtkészítésnek. Mint 
érdeklődésünkre elmondta, az ál-
taluk termelt tejet évekig egy kö-
zeli tejfeldolgozó cég vásárolta fel 
minimális áron, de a tavaly egy, a 
Gyulafehérvári Caritas Vidékfej-
lesztési programja által szervezett 
tanfolyam szemlélet- és sorsfordí-
tó volt számára, itt ugyanis elles-
hette a sajtkészítés fortélyait, így 
azóta már feldolgozzák az előál-
lított tejet. Mivel a faluban senki 
nem készít sajtot, csupán a közeli 
esztenákon, így Sinka szerint egy 
idő után a maguk kis mennyiségé-
vel „nagyok lettek”. Viszont ez a 
nagyság immár egyre több kötele-
zettséggel is jár, hiszen a termékek 
eladásához egyre több vásárra kell 
járnia, amivel arányosan nőnek a 
elvárások is. 

– Amint egy kicsit plusz 
pénzt sikerül gyűjteni, vagyis 
profitot termelni, máris valami-
be bele kell fektetni. Egyelőre 
még bírjuk erővel, csak azt nem 
tudom megjósolni, hogy med-
dig. Most éppen egy olyan he-
lyiség kialakításán dolgozunk, 
ahol el tudjuk majd végezni a 
tej feldolgozásának folyamatát 
úgy, hogy az minden előírásnak 
megfeleljen – magyarázza Sinka. 
A félreértés elkerülése végett 
hozzáteszi, természetesen ők is 
szeretnének minden elvárást tel-
jesíteni, hiszen nekik is jó, ha to-
vább fejlődnek, csupán az okoz-

za a kételyeket, meddig bírják 
ezt erővel és anyagi forrásokkal. 
Hiszen, mint mondja, korán sem 
egy nagy gazdaságot kell elkép-
zelni, ahol több száz tehén tejét 
dolgozzák fel, csupán egy kis 
gazdaságot tartanak fenn, több-
kevesebb sikerrel. Mint Árpád 
elmondta, eleinte nem terveztek 
nagyobb termelést, csupán a sa-
ját szükségleteik kielégítése volt 
a cél.

– Nem is gondoltuk, hogy 
naponta három-négy kiló sajtot 
készítünk majd. Eleinte csak saját 
részre akartunk valami finomat 
csinálni. Aztán kezdtünk vásá-
rokba járogatni, most már pedig 
ott tartunk, hogy mennünk kell, 
mert az emberek követelik a sajt-
jainkat. Bár kicsit több munka pi-
acra termelni, de megéri – meséli 
a fiatal gazda.

Jó termék, jó kiszolgálás
Sinka számtalan sajtot készít, 

kezdve a félkeménytől a lágy saj-
tokig, mindenféle ízesítéssel, fű-
szerezéssel kísérletezik, de mint 
elmondta, fontos a kiszámítható-
ság is.

– A folyamatos kiszolgá-
lás mindennél fontosabb, nem 
mondhatom azt a vásárlónak, 
hogy most nincs a kedvenc sajtjá-
ból, mert egy másikkal kísérletez-
tem – vallja Árpád. A vásárokon 
asztalán a fokhagymás, kakukkfü-
ves, köménymagos és rozmaringos 
érlelt sajtkülönlegességek közül is 
válogathatnak a vásárlók. A gazda 
bevallása szerint, amikor elkezdett 
kísérletezni a sajtkészítéssel, akkor 
csupán kétfélét tudott előállítani, 
azonban a piaci igény fokozatosan 
megtanította őt a kakukkfüves és 
rozmaringos sajt elkészítésére is. 
Természetesen a füstölt sajtok 
sem maradnak ki a kínálatból, 
amelyeknek különleges ízvarázsát 
a bükkfamosztos füstölés biztosít-
ja. Ugyanakkor, mint elmondta, 

az Átalvető program égisze alatt 
interneten is megrendelhetőek a 
kézműves termékek.

Mindenki felkészül
Sinka szerint nagyban függ 

egy termelő sikere, hogy mennyi-
re ismerik meg őket az emberek. 
Fontos, hogy a terméket megis-
merje a vásárló, és amennyiben 
ízlik neki a portéka, akkor nyert 
ügye van a termelőnek, hiszen ké-
sőbb visszatérnek hozzá vásárolni. 
Ugyanakkor a közvetlenség sem 
elhanyagolható, hiszen az üzlet 
polcáról levett termékről sokszor 
azt sem tudjuk, hogy ki és hogyan 
is készítette azt, ellenben a vásá-
rokon lehetőség nyílik megismer-
kedni a termelővel. Árpád szerint 
mindazonáltal a termékek ára 
sem elhanyagolható szempont, 
hiszen mint mondja, akár jóval 
olcsóbban is megkaphatja ugyan-
azt a terméket tőle a vásárló, mint 
egy boltban.

– A sajt kilóját 25 lejért árul-
juk. Ez alatt nem éri meg termel-
ni, föléje viszont nem mehetünk, 
mert akkor a vásárlónak sok. Ez-
zel az összeggel a munkánk meg 
van fizetve, ugyanakkor nem a 
csillagos eget kérjük a portéká-
ért. Ez egy elfogadható ár – véli 
a fiatal gazda. Árpád szerint egy 
hosszabb folyamat része, míg az 
emberek megszokják a vásárt és 
az árakat, de ez a folyamat most 
adva lesz mindenkinek, hiszen 
minden hónap utolsó szom-
batján vását tartanak Udvarhe-
lyen. Sinka szerint az emberek 
egy idő után megszokják majd 
azt, hogy nem a bevásárlóköz-
pontban veszik meg a terméket, 
hanem inkább várnak még két 
napot, és a vásáron szerzik be a 
portékát.

– Egy idő után mindenki ké-
szülni fog. A vásárló készül vásá-
rolni, a termelő meg készül eladni 
– jósolta Sinka Árpád.

A Helyiek iS finoMAT TerMelnek
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Mindenhol ott kell lenni. Sinka Árpád (képünkön jobbra) igyekszik mindenkivel megismertetni termékeit 

incze Béla, 

71 éves, nyugdíjas

A HéT kérdéSe  elMegy A MíVeS eMberek SokAdAlMÁrA?

Általában az 
unokáimmal szok-
tam ellátogatni a 
sokadalomra, és az 
idén is elmegyek. Jó 
kezdeményezésnek 
tartom, mert a mai 
gyerekeknek jó alka-
lom arra, hogy bete-
kinthessenek a régi 
idők mesterségeibe, 
elődeink ruházkodá-
sába, a hagyományos 
ízek világába.  

Sajnos nem tu-
dok elmenni, mert 
a férjem beteg, ezért 
nem volt lehető-
ségünk az elmúlt 
években sem elláto-
gatni a sokadalom-
ra. De szerintem jó 
kezdeményezés, jó 
mulatság a fiatalok-
nak, mindenféle fi-
nomságot meg lehet 
találni, és szórakoz-
hatnak.  

andrás BorBála, 

73 éves, nyugdíjas

Mi igazság sze-
rint nem nagyon 
szoktunk járni, de 
jó kezdeményezés-
nek tartom. Sok fi-
nomságot és érdekes 
dolgot, programot 
megtalál ott az em-
ber, ezen kívül pedig 
jó szórakozási lehe-
tőség is. Úgy néz ki, 
idén sem tudunk el-
jutni oda, mert me-
gyünk falura. 

tamás zsuzsánna, 

29 éves, gyereknevelés

Van, amikor el-
megyünk, szerintem 
az idén is ott le-
szünk. Jó szórakozás 
nekünk, nyugdíja-
soknak. Sok prog-
rammal, finomság-
gal találkozik az em-
ber, megkóstolhatja, 
megveheti és elles-
heti a készítési mód-
ját is. Mindenképp 
jó dolognak tartom, 
most is elmegyek.

szári mária, 

61 éves, nyugdíjas
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Dr. Borsa István Marosvásárhelyen született 
1952-ben. A Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen 
szerzett orvosi oklevelet 1978-ban, majd 1981-ig 
a dicsőszentmártoni kórházban gyakornokosko-
dott. 1981-ben sikeres rezidens-vizsgázott, majd 
1985-ben szakvizsgát tett a bukaresti bőrgyó-
gyászati klinikán. Azóta a csíkszeredai kórház bőr-
és nemigyógyászati osztályán dolgozik. 1991-ben 
sikeres főorvosi vizsgát tett, még abban az évben 
kinevezték osztályvezető főorvosnak. 1998-ban 
Bukarestben az osztályvezető főorvosi vizsgát is 
sikerrel vette.

Több külföldi tanulmányúton vett részt, 
Utrechtben, Marburgban, Hannoverben, Pécsen. 
1998-ban kozmetológiából, 2004-ben egészség-
ügyi menedzsmentből szerez képesítést. Több 
kül- és belföldi szakfolyóiratban jelentek meg ta-
nulmányai.

1997–2004 között a Hargita Megyei Orvosi 
Kollégium elnöki tisztségét töltötte be. Tíz évig 
tanított az Egészségügyi Főiskolán. 2006-tól az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Szakosztályának egyik alelnöke. 
(Forrás: Erdélyi Magyar Ki Kicsoda)

beszélgetés dr. borsa István

„Büszke vagyok arra, 

névjegy

bár egészségi állapota miatt 
a mozgás láthatóan nehezére 
esik, minden reggel megjelenik 
a kórházi osztályon, a délelőttöt 
ott dolgozza végig, vizsgál, kezel, 
műt, délutánonként a rendelőjé-
ben gyógyít, ajtója előtt mindig 
betegek várakoznak, ő pedig 
soha senkinek nem mondja, hogy 
most nem. szakmai hírneve már 
rég túlnőtte ezt a várost, és bár 
csábító ajánlatok szép számmal 
jöttek az évek során, ő kitartott 
döntése mellett: Csíkszeredából 
nem megy el. Hogy bánja-e? Töb-
bek között erről is kérdeztük a 
pár nap múlva hatvan évet töltő 
dr. Borsa István főorvost. 

– Mikor a pályaválasztáson gon-
dolkodott, milyen lehetőségek merül-
tek fel?

– Túl sokat nem törtem a fejem, 
mert egész kisgyermek koromtól 
orvosnak készültem. Ahogy vissza-
emlékszem a gyermekkoromra, meg 
a szüleim elbeszéléseire, mindent 
felboncoltam, ami mozgott. Nem 
szadizmusból, hanem mert már ak-
kor megfogalmazódott bennem a 
kérdés, hogy mitől van az, hogy ez a 
tücsök mozog, az pedig nem mozog? 
Mi a különbség? Mi az, hogy élő? 
Hol van az a motor, amelyik hajtja? 
És mind kerestem azt a motort az 
élőlényekben, amelyik mozgatja őket. 
Később, néhány évtizeddel a tücsök-
boncolások után kezembe került egy 
könyv, Szent-Györgyi Albert könyve, 
az Élő állapot, amely épp azt taglalja, 
hogy mi a különbség az élő béka és a 
döglött béka között. Akkor rájöttem, 
hogy a Nobel-díjas tudósunk sem 
tudja az igazi magyarázatot, viszont 

én szerettem volna egyszer majd 
megkapni rá a választ. Ez máig sem 
sikerült, és ez az egyik kiábrándult-
ság, amit átéltem az orvosszakma 
kapcsán. 

– Hogyan képzeljük el az 
egyetemista Borsa Istvánt?

– Képzeljen el egy vállig érő, 
szőke hajú, sovány fiatalembert, 
aki motorosdzsekit viselt, mo-
torbiciklin közlekedett, sokat 
tanult és olvasott, mindig ott 
volt a hangversenyeken, eljárt a 
népi egyetemen művészettör-
ténetet tanulni és éjszakánként 
valamelyik klinikán dolgozott.  

– Ez a motoros fiatalember 

hat év egyetem után merre vette az 
irányt, pontosabban merre sodorta a 
rendszer?

– Abban az időben az egyetem 
elvégzése után hároméves gyakor-
nokság következett, különböző 
osztályokon hat-hat hónapot kellett 
dolgozni. Erre a rendszerre az ele-
jén nagyon sokan haragudtunk, de 
végül is igen nagy hasznát vettük. 
Az első olyan évfolyam voltunk, aki 
ebbe a rendszerbe bekerült, és emiatt 
nem nagyon tudták, mit kezdjenek 
velünk, így bedobtak a mélyvízbe. 
Miután a dicsőszentmártoni kór-
házba helyeztek, beültettek egy 30 
ágyas belgyógyászati osztályra és ott 
nagyrészt egyedül kellett rendez-
nem a betegeket. Óriási iskola volt 
az számomra. Még tapasztalatlan 
voltam, állandóan lapoznom kellett 
a szakkönyveket, nehogy hibázzak. 
Nagyon nagy tapasztalatra lehetett 
szert tenni a sebészeten is, ahol ügye-
leteztünk és a műtéti programban is 
részt vettünk. Ugyanúgy a szülésze-
ten is, ahol sok szülést vezettem le 
egyedül – ezek olyan dolgok, ame-
lyek később igen sokat jelentettek. 

– Ezek után hogyan lett a vá-
lasztott szakmája a bőrgyógyászat?

– Véletlenül. Abban az időben 
nem szakmára kellett vizsgázni 
a rezidenseknek, hanem egy or-
szágos versenyvizsga keretében, 

az elért jegye alapján választott 
mindenki magának helységet és 
szakmát is egyszerre. Én úgy kép-
zeltem, vagy kardiológus leszek, 
vagy neurológus, de a bőrgyógy-
ászatra egyáltalán nem gondol-
tam. Olyan gyenge volt a bőr-
gyógyászati oktatás a marosvásár-
helyi egyetemen, hogy még ízelí-
tőt sem kaptunk abból, hogy mi a 
bőrgyógyászat. Így nem is tudtam 
az elején, hogy milyen szerencsés 
vagyok, hogy ilyen szép és komp-
lex szakmát választottam a csík-
szeredai bőrgyógyászaton. A sza-
kosodást Bukarestben végeztem. 
Csíkszeredában amúgy senkim 
nem volt, azelőtt egyszer jártam a 
vidéken, amikor is Pálfalvára ud-
varoltam. Akkor szerettem meg 
ezt a helyet, de nem gondoltam 
volna, hogy ide hoz majd a sors. 

– Mikor idejött, átmenetként tekin-
tett Csíkszeredára?

– Végleges volt a döntés. Abszolút. 
Ért ugyanis egy igen kellemes meglepe-
tés. Abban az időben, még a bukaresti 
klinikán való szakosodásom előtt a 
minisztérium olyan rendeletet hozott, 
hogy aki nem volt még körorvos, az 
el kellett menjen a deficitáris megyék-
be egy időre körorvosnak, Vasluiba, 
Tulceára, Botoşani-ba, meg ehhez ha-
sonló helyekre. Én is kikerültem oda 
valahová fel, az orosz határ mellé.

folytatás a 7. oldalon
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hirdetés

bőrgyógyász főorvossal

hogy itt maradtam”
Már jövőre készül

Átúszta a Balatont
folytatás a 6. oldalról

 A kislányom tíz napos volt, ami-
kor el kellett foglalnom ott az állást, 
pontosan karácsony első napján. 
Igen romantikus volt, trojka-szerű 
lovas szánnal jártam a falvakat, tisz-
ta egyedül voltam, egy elhanyagolt 
bojári lakban volt a rendelő, volt egy 
szál kocsisom, és tengernyi nyomo-
rúság a vidéken. 

Szóval, ott vagyok Botosani-
ban, és egy zimankós napon, abban 
a barátságtalan, hatalmas hodályban 
megszólalt a telefon. Magyarul szólt 
bele egy hang. Ez nagyon meglepő 
volt. A csíkszeredai megyei kór-
háztól hívtak fel, az akkori igazgató 
személyesen, és megkérdezte, hogy 
mik a szándékaim, elfoglalom e a 
munkahelyemet, oda költözöm-e a 
családommal. Mivel senkit sem is-
mertem a csíkszeredai kórházban, ez 
a telefonhívás a világ végén nagyon 
meglepett. Annyira jól esett, hogy 
számítanak rám, hogy családostól 
be akarnak fogadni egy közösségbe 
hogy utána nem volt kétséges, nem 
megyünk el Csíkszeredából. 

– Pedig lett volna alkalma. 
Mennyire esett gondolkodóba egy-egy 
konkrét ajánlat hallatán?

– Higgye el, nem könnyű ilyen-
kor dönteni. De most, mindent 
mérlegre téve, azt mondom, jól 
döntöttem. A feleségem józansága 
sokat segített e téren. Amikor ide-
kerültünk, a feleségemnek Maros-
vásárhelyen – mivel zárt város volt 
– csupán helyettesítő posztja volt. 
Olyan munkakönyvvel jött ide, 
hogy szerintem a káderosztályon 
addig olyat nem láttak. Kötetnyi 
vastagságú volt. Itt egyből munka-
helyet kapott, lezárult az egész her-
cehurca, és lakást is kaptunk. Azt 
mondta a feleségem, hogy aki innen 
ezek után elmegy, az kalandor, nem 
tisztességes ember. Ez a mondata 
nekem mindig a fülemben csen-
gett. Emellett nagyon megszeret-
tük az itteni embereket, jól éreztük 
magunkat itt. Így rendben is volt 
minden, amíg jöttek a valóban nagy 
ajánlatok. 1990-ben a Határok Nél-
küli Orvosok (MSF) nevű szerve-
zet minden megyéből egy-két szak-
orvost ösztöndíjas továbbképzőre 
vitt külföldre. Csíkszeredából ket-
ten mentünk, Prohászka doktornő 
(dr. Prohászka-Rád Ibolya szemész 
főorvos – szerk. megj.) meg én. Én 
Hollandiába, az utrechti Akadémi-
ai Klinikára kerültem, amely akkor 
Európa második legnagyobb klini-
kája volt. Rengeteget tanultam ott, 
egészen más felkészültséggel jöttem 
haza, egy ideig itthon nem is talál-
tam a helyemet. Valósággal nem 
tudtam itt rendelni. Csak ültem, és 
nem tudtam, hogy azok után, amit 
kint csináltam, itt mihez is lehet 
kezdeni. Nyolc év múlva visszahív-
tak, és akkor merült fel a lehetősége 
annak, hogy ott maradjak. Beszél-
tem a feleségemmel, ő azt mondta, 
hogy nem megy sehová, így én is 
azt mondtam, rendben, maradunk. 

– Rossz szájíz maradt ezután a 
döntés után?

– Abszolút nem. Azóta is büszke 
vagyok erre a döntésre. 

– Úgy gondolja, hogy szakmailag 
is mindent meg tudott itthon valósíta-
ni, amit szeretett volna?

– Itthon most is sokkal széle-
sebb spektrumban dolgozom, mint 
ott, ahol sokan vannak, mindenki a 
maga kis területén tevékenykedik, 
elmélyülve a részletekben. Az más 
világ, más értékrenddel. Hazauta-
zásom előtt a bőrgyógyász profesz-
szor, akivel együtt dolgoztam, azt 
mondta, köszönjük, hogy itt voltál, 
mi is sokat tanultunk tőled. És ezt 
nem csupán udvariasságból mond-
ta. Mert valóban, itthon igen nagy 
tapasztalatra tudunk szert tenni a 
nagy beteganyag miatt. Jómagam 
már félmillió vizsgálaton túl vagyok, 
ott ilyesmi nehezen elképzelhető. 
Ott-tartózkodásom alatt végig azt 
tervezgettem, hogy mit hogyan fo-
gok hasznosítani otthon. Szerettem 
volna mindent hazahozni Csíksze-
redába. Egyszer csak a már említett 
Orvosok Határok Nélkül nevű szer-
vezet megkérdezte, hogy mire van 
szükségem ahhoz, hogy itthon vé-
gezni tudjam azt, amit kint elsajá-
títottam. Kaptam tőlük a kompe-
tenciákon kívül egy Doppler-ké-
szüléket, allergiateszteket, szifilisz-
teszteket, szakkönyveket stb. Így 
itthon létrehozhattam egy olyan 
bőrgyógyászati osztályt, ahol jóval 
az átlagos minőség fölött láttuk 
el betegeinket. Most örvendetes 
módon a megyei tanács jóvoltából 
az osztályunk egy újraműszerezési 
folyamaton megy át, amivel lehető-
ség lesz ismét egy komoly minőségi 
ugrásra. Természetesen, ehhez még 
plusz szakemberekre is szükség van, 
ezért örvendek, hogy lesz majd fiatal 
kolléganőnk, és elégtétel számomra, 
hogy besegíthettem a képzésébe és 
abba, hogy idejöjjön.

– Fontos volt, hogy utánpótlásról 
gondoskodjon? 

– Nagyon. Utánpótlásról és 
magunknak segítőtársról. A csík-
szeredai bőrgyógyászati osztály jó 
hírnévnek örvend. Mindennapos a 
Brassó, Maros, Kovászna megyei be-
teg, de jönnek távolabbi megyékből 
is betegségükkel, amit otthon nem 
sikerült orvosolniuk. Ez a bizalom 
kötelez. Kötelességemnek tartom 
egy olyan fiatal szakorvoscsapatot 
létrehozni, amely tovább viszi majd 
ezt a jó hírnevet és rászolgál a bete-
gek bizalmára.

– Én egy klasszikus, a jó érte-
lemben vett régi vágású értelmiségi 
embert ismertem meg Önben. Ilyen 
minőségében is élhető városnak érzi 
Csíkszeredát? 

–Természetesen. Nekem ugyan 
mindenkim Marosvásár helyen van, 
még néhány régi barátom is, de a 
csíkszeredai, egyébként nagyon szűk 
baráti körömben, sajnos nagyon rit-
kán, de rendkívül kellemesen töltjük 
el azt a nagyon rövid szabadidőt, 
amivel rendelkezünk. A klasszikus 

zene, az olvasmányaim még pluszban 
kitöltik a maradék űrt. Amíg még 
éltek szüleim, rendszeresen jártam 
hozzájuk és rokonaimhoz Marosvá-
sárhelyre, mindig a társaságukban 
töltöttem az időt, vagy valamilyen 
kulturális eseményen. Egy idő után 
azon kaptam magam, hogy nem 
dobban nagyot a szívem, amikor a 
Vácmán tetőről megpillantottam 
a várost. Most már nagyon ritkán 
megyek itthonról haza. Ezek mel-
lett nem kis élmény látni, hogy mi-
lyen szépen fejlődik ez a város, nem 
is hasonlít arra, ahová letelepedtem 
idestova 30 évvel ezelőtt. Szerintem 
élhető város Csíkszereda bárki szá-
mára, csak meg kell tanulni felismer-
ni benne a szépet és befogadni azt.

– De Marosvásárhelyhez kapcso-
lódik egy nagy szakmai kihívás is, ám 
abból a „versenyből” is Csíkszereda ke-
rült ki „győztesen”.

– 1991-ben, miután hazajöt-
tem Hollandiából, meghirdették a 
főorvosi vizsgát. Én is jelentkeztem 
Kolozsváron a vizsgára. Pontosan 
az a március volt, amikor zajlottak a 
marosvásárhelyi események. Lejárt 
a vizsga, és kiderült, hogy egyetlen 
tízes van, az enyém. A vizsgáztató bi-
zottság elnöke a vizsgatársaim előtt 
azt mondta, hogy nekem kár Csík-
szeredába visszamennem, hiszen Vá-
sárhelyen olyan gyenge a bőrgyógy-
ászat, hogy jó lenne, ha odamennék 
tanítani az egyetemre. Fel is hívta a 
vásárhelyi rektort, meg is beszélték, 
hogy ez így lesz. Mindenkinek le-
esett az álla, én viszont azt mondtam, 
kérek még egy napot, mert meg kell 
beszéljem a dolgot a feleségemmel. 
Mindenki fogta a fejét, és úgy néztek 
rám, mintha nem volnék épelméjű. 
Felhívtam a feleségemet, aki elismé-
telte a régi álláspontját, hogy azokat 
az embereket, akik ilyen szeretettel 
fogadtak be minket annak idején, 
nem lehet elárulni egy egyetemi kar-
rierért. Másnap megmondtam a pro-
fesszornak, hogy mi a döntés. Nem 
akarta elhinni. Rá néhány hónapra 
üzent a marosvásárhelyi egyetem 
rektora is, hogy keressem meg a kli-
nikai posztom ügyében. Nem keres-
tem meg. Egy év múlva még volt egy 
próbálkozás, azután abbamaradt. 

– Ezt az interjút rég tervezgetjük, 
de most az mondta, úgy érzi, eljött egy 
vonalhúzás ideje. Miért? És mire a 
legjobb visszapillantani?

– Hatvanéves leszek pár nap 
múlva, és ilyenkor illik talán egy 
kicsit visszanézni. Hogy mit jó 
nézni? Számtalanszor előveszem 
azokat a leveleket, amelyeket volt 
betegeimtől kaptam karácsonyra, 
vagy más alkalmakkor, vagy csak 
úgy, mindenféle alkalom nélkül. 
Rengeteg ilyen van. Megindító, 
amikor valaki megköszöni, hogy 
segítettem rajta. Van olyan, aki 
oda sem írta a levél végére a nevét, 
csupán a betegségét, amiből ki-
gyógyítottam, mert gondolja, így 
könnyebben kitalálom, hogy kiről 
van szó. Úgy gondolom, erre a leg-
jobb visszapillantani.

Több erdélyi résztvevője is volt 
idén, az egyik legtöbb amatőr és 
hivatásos sportolót vonzó ma-
gyarországi sportrendezvénynek, 
a balaton-átúszásnak. Páll Tibor, 
az egyik csíkszeredai résztvevő 
szerint gyönyörű időben, kellemes 
hőmérsékletű vízben tették meg 
az 5,2 kilométeres távot révfülöp 
és balatonboglár között.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A harmincadik alkalommal 
megszervezett Balaton-át-
úszásra csíkszeredai részt-

vevők is jelentkeztek. Közöttük 
volt Páll Tibor, aki első alkalom-
mal vállalkozott az erőpróbára. 
Elmondása szerint amellett, hogy 
komoly fizikai erőnlétet igényelt a 
több mint 5 kilométer hosszú táv 
megtétele, pszichikai elszántság is 
szükséges a nem mindennapi vál-
lalkozáshoz.

– Közel 3 hónapos edzés után, 
amely heti 1 alkalmat jelentett me-
dencében, 1,5–2 km felkészüléssel, 
vágtam neki az átúszásnak, s kö-
rülbelül a táv felénél kiderült, hogy 
kevés egy ekkora volumenű telje-
sítmény megvalósításához. Kellett 
volna edzenem még tavakon is – 
részletezte a felkészülés körülmé-
nyeit Páll Tibor.

A szervezők pihenési lehető-
séget is biztosítottak az úszóknak, 
20-30 méterenként egy-egy hajó 
és motorcsónak fedélzetén fúj-
hatták ki magukat, akik szüksé-
gesnek érezték, hogy egy kis erőt 

gyűjtsenek a folytatáshoz. – Én 
nem éltem ezzel a lehetőséggel, 
a célt nagyon konkrétan meg-
határoztam, tudatosítottam és 
vizualizáltam magamban, ezáltal 
teljesítményem határait kitoltam 
annyira, hogy nemcsak átúsztam, 
hanem messze terveim felett telje-
sítettem – mondta Páll.

A csíkszeredai résztvevőnek, 
akit egyébként felesége és barátai 
is elkísértek az eseményre, 3 óra 
18 perc alatt sikerült teljesítenie 
a meghatározott távot. A verseny 
történetében most fordult elő má-
sodszor, hogy tízezernél is többen, 
egészen pontosan 10 187-en teljesí-
tették a Révfülöp és Balatonboglár 
közötti 5,2 kilométeres távot.

Páll az egyik résztvevő által 
rímekbe szedett gondolatot is 
megosztotta a Hargita Népével, 
mely nagyon elnyerte tetszését, és 
amely a következőképpen hang-
zott a lelkes átúszó szájából: „Aki 
görög – fussa le a maratont, aki 
magyar – ússza át a Balatont!”

A csíkszeredai résztvevő szá-
mára az, hogy sikerült célját elér-
nie, és sikeresen átúszta a Balatont, 
megerősítette az önbizalmát. 

– Jövőre is tervezem, hogy át-
úszom, de nem egyedül, hanem 
egy kisebb csapattal, amelyben 
szeretném, ha a feleségem is részt 
venne, és amelyről már élőben 
tudósítanék a modern techni-
ka vívmányait kihasználva: okos 
telefon, mobilinternet, twitter/
facebook – árulta el jövőbeni ter-
veit Páll.

Önbizalmat adott a Balaton átúszása. Folytatom
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Körkép

> Ráborult a traktor a férfire. A 
helyszínen életét vesztette az a 34 éves 
férfi, akire ráborult egy traktor szerdán 
délután Csekefalván. Egy szentábrahámi 
férfi szalmabálát szállított a Szentábrahám 
községhez tartozó falu határában, a me-
zei út meredekebbik részén a traktorés 
a rákötött pótkocsi is felborult. A rend-
őrség közlése szerint a traktor ráborult a 
székelykeresztúri K. C.-ra, aki az erőgép 
oldalán utazott, és olyan súlyos sérülése-
ket szenvedett, hogy a helyszínen életét 
vesztette. A vezető ellen gondatlanságból 
elkövetett emberölés alapos gyanújával 
indítottak büntetőeljárást.

> Rendőrkézen a lányrabló. Elfogta 
a rendőrség azt 21 éves, büntetett előéletű 
gyergyócsomafalvi férfit, aki kedden este 
elrabolta a Bucsin oldalában barátnőjével 
sétáló 13 éves magyarországi kislányt. A 
rendőrség jelentése szerint a tettes mind-
két lány elrablásával megpróbálkozott, 
de egyiküknek sikerült elszabadulnia. 
Az esetet látta egy közeli hétvégi ház 
tulajdonosa, aki azonnal értesítette a ha-
tóságokat. A rendőrség a hegyimentők 
bevonásával indult a lány keresésére, nem 
sokkal ezután – gyaníthatóan a kereső-
csapat kiáltásai miatt – a rabló elengedte 
a lányt, ő maga pedig elmenekült, aznap 

este már hiába keresték. A keresés más-
nap járt sikerrel, a tettest őrizetbe vették, 
majd az udvarhelyi bíróság előzetes letar-
tóztatásba helyezte.

> Mától kipróbálható a legendás 
játék. A ma kezdődő Míves Emberek 
Sokadalmán a gyerekek kipróbálhatják 
a Székelyföldi Legendárium csapatának 
legújabb ötletét, a Tatárittyom nevet vi-
selő társasjátékot. A jól ismert Ember ne 
mérgelődj!-höz hasonló játékot egy 11 
négyzetméteres táblán óriási dobókoc-
kával játsszák, de a bábuk helyett maguk 
a gyerekek lépegethetnek.hí
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Megnyitották 
a Pulzus közös kiállítását

Drága Pepe!

Szép számban gyűltek össze 
érdeklődők tegnap az első al-
kalommal megrendezett szé-
kelyudvarhelyi művésztelep 
képzőművészeinek kiállítására, 
melynek a Haáz Rezső Múzeum 
képtára adott otthont. Az első 
rendezvény sikereiből kiindulva 
a szervezők szeretnék minden 
évben megtartani a tábort, és 
összehívni újabb helyi és régi-
óbeli művészeket hasonlóan 
termékeny alkotótáborra.  

Radó Krisztina

Egy születésnek vagyunk 
a tanúi, hiszen év elején 
vetődött fel először a mű-

vésztelep létrehozásának kérdése, 
amelyet, mint a példa is mutatja, 
sikeresen felkaroltunk. Az első 
tábor után még nehéz következte-
tést levonni, de örvendünk, hogy 
összefogással és közreműködéssel 

létrejött. Tíz képzőművész tíz na-
pon keresztül alkotott, hogy hír-
nevet tudjunk teremteni a Pulzus-
nak és jövőre is létre tudjuk hozni 
– mondta köszöntőbeszédében 
Szőcs Endre, a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója.

Kovács Árpád művészet-
történész elmondta, hogy a 
művészek jól érezték magukat 
és a baráti hangulat nyújtotta 
feltöltődéssel alkották meg a 
kiállított munkákat. – Örülök, 
elsősorban annak, hogy Berze 
Imre művészettörténész felve-
tett ötletét sikerült felkarolni és 
támogatni, hiszen létre tudtunk 
hozni egy nemzetközi jellegű 
művésztábort. Emellett köszö-
netet szeretnék mondani a tá-
bor láthatatlan résztvevőinek is, 
hiszen Hargita Megye Tanácsa, 
Székelyudvarhely Város Önkor-

mányzata és a Communitas Ala-
pítvány támogatása nélkül nem 
jöhetett volna létre sem a tábor, 
sem pedig a kiállítás – jegyezte 
meg Kovács Árpád. 

A kiállításon beszedet mon-
dott Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történész, aki elsősorban a Pulzu-
son részt vevő tíz művészt mutatta 
be, illetve művészeti stílusaikról, 
alkotásaikról beszélt. Ugyanakkor 
hozzátette, hogy a művésztelep 
első kiadásában nem volt semmi-
féle műfaji vagy tematikai meg-
kötés, a művésztelep koncepciója 
az volt, hogy a képzőművészek 
Udvarhelyen alkossanak. A ren-
dezvényt Ütő Gusztáv hangkölté-
szeti performansza zárta, amelyen 
saját pulzusának adott hangot a 
tíz művész. A Pulzus művésztelep 
képzőművészeinek közös kiállítá-
sa szeptember 1-ig látogatható a 
múzeum képtárában. 

Amióta tudomásul vettük a 
tudomásul vehetetlent, szünte-
lenül szólnak telefonjaink és fo-
lyamatosan állítanak meg isme-
rősök vagy ismeretlenek az utcán 
azt kérdezvén: „Az a mindig 
nagy mosolyú, és örökösen jóked-
vű fickó?” Igen, ennél találóbban 
nem is lehet jellemezni Téged. 
Aki csak egyszer is találkozott 
Veled, soha nem felejtette el ezt 
a mosolyt. Aki pedig csak egyszer 
is beszélgetett Veled, soha nem 
felejti el azt a jókedvet és opti-
mizmust, amely sugárzott Belő-
led. Ezzel a felhőtlen mosollyal, 
jókedvvel és kifogyhatatlan ener-
giával tetted mindig a dolgodat, 
függetlenül attól, hogy mit rótt 
Rád az élet, vagy milyen utat 
választottál Magadnak. És min-
den utat, amelyen jártál, kivétel 
nélkül a közösségért tettél meg, 
legyen szó az önkormányzati, 
alpolgármesteri munkádról, le-
gyen szó tanári tevékenységed-
ről, vagy az Agoráról, és legyen 

szó elhivatottságodról azon az 
úton, amelyen napjainkban nem 
könnyű járni: a környezetvéde-
lem rögös útjáról… 

Sokan, nagyon-nagyon sokan 
vannak, akik pedig azt mondják: 
„Ez nem igaz, nem hiszem el!” 
És valóban: mi sem hisszük ezt a 
megváltoztathatatlan valóságot. 
Nem hisszük el, mi, akik szere-
tünk, akiknek Te úgy élsz, létezel 
most is, mint az ember, társ, jó 
barát, aki egyszer csak felbuk-
kansz a jól ismert mosolyoddal 
és egy vidám mondattal elűzöd a 
sötét, gyászos gondolatainkat. 

Azt mondjuk, hogy Isten 
nyugosztaljon, de azt gondoljuk, 
hogy Isten Éltessen még nagyon-
nagyon sokáig gondolatainkban, 
emlékeinkben és mindennapja-
inkban, hogy mi is annyi energi-
ával, optimizmussal és jókedvvel 
tekintsünk az életre, ahogy csak 
Tőled láthattuk, tanulhattuk. 

 Székelyudvarhelyi RMDSZ

hiRdetés
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Székelyföldi politikusok a térség 
fejlesztéséről, illetve annak lehe-
tőségeiről beszélgettek tegnap 
délután. Volt, aki optimista, de 
volt olyan is, aki pesszimista jö-
vőképet láttatott. Szó esett Ma-
rosvásárhely problémájáról, de a 
székely termékekről is.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Egységes Székelyföld – a szim-
bólumoktól a konkrét fej-
lesztési tervekig címmel tar-

tottak beszélgetést tegnap délután a 
Tusványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktáborban.

A meghívottak között volt 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is, aki először 
is sajnálatát fejezte ki, hogy ke-
vés RMDSZ-es politikus kapott 
meghívót a diáktáborba. 

– Közös jövőt kell találni – fo-
galmazott Borboly, majd hozzátet-
te: – a székelyföldi régiónak meg-
vannak a maga erősségei, gyenge-
ségei és hiányosságai is. Meg kell 
találni azokat a jó lépéseket, illetve 
döntéseket, amelyek előre visznek. 
El kell felejteni a határokat, egy 
székely minimumot kell megfogal-
mazni, amelynek mindenki aláveti 
magát és amiket nem vitatunk el. 
Együttműködés, közös döntések 
szükségesek, erősíteni kell a térség 
belső kapcsolatrendszerét, közös 
marketinget kell kidolgozni.

Sorbán Attila, az EMNP csík-
széki elnöke történelmi visszapil-
lantóval nyitott, majd ebből kiin-
dulva véleménye szerint újra kell 
gondolni, hogy mit is akarunk. 
Olyan Székelyföldet szeretne, 
ahol a munkának van becsülete.

Nemes Előd, az EMNP 
Kovászna megyei elnöke szerint 
Székelyföld az utóbbi időben fel-
értékelődött, felkeltette újból a fi-
gyelmet. A régiófejlesztés terén úgy 
látja, vannak területek, amelyeken 
együttműködés tapasztalható, de 
sok helyen nincs.

Problémás Marosvásárhely
Portik Vilmos, a Maros megyei 

EMNP elnöke kitért Maros megye, 
illetve Marosvásárhely helyzetére. 
Feltette a kérdést, hogy Hargita és 
Kovászna megye hogyan próbál 
segíteni a harmadik székely megyé-
nek, ugyanis ott az emberek kezdik 
elveszíteni öntudatukat, ami a vá-
lasztásokon is meglátszott. Továb-
bá feltette a kérdést, hogy a három 
megyét hogyan lehet egy térségként 
fejleszteni.

Borboly Csaba kifejtette, pár-
beszédet kell folytatni a többségi 
román nemzettel, s ez a párbeszéd 
eddig hiányzott. 

– Marosvásárhely két út előtt 
áll. Vagy leszakadó város lesz, amely 
kiszolgálja Kolozsvárt, esetleg Nagy-
szebent. Második lehetősége pedig, 
hogy Székelyföld motorja lesz – ér-
velt a tanács elnöke.

A három megye egy közigazga-
tási formába való terelését fokozato-
san képzeli el.

– Párhuzamos fejlesztésre van 
szükség. Le kell építeni a bürok-
ráciát. Egy pékség megnyitásához 
nálunk 37 féle engedély kell, míg 
Ausztriában csak kettő. Elenged-
hetetlen a román közigazgatási 
rendszer reformja. Kistérségi szin-
tekig kell levinni a közigazgatást. 
A közigazgatási régió mellett vi-
szont van a fejlesztési régió is, ami 
teljesen más, hiszen az az európai 
uniós fejlesztési politikák műhelye 
– mondta.

A választások csúfos eredmé-
nyére kitérve Borboly megjegyezte, 
hogy az együttműködéseknek van 
tere és helye.

Sorbán Attila Marosvásárhely 
példáját figyelmeztetőnek tartja. Ő 
a Maros megyei magyarok identi-
tástudatának erősítését célozná meg. 
Az autonómia kapcsán meg feltette a 
kérdést, hogy az a cél vagy az eszköz?

– Első lépésben el kell dönteni, 
hogy mit akarunk. És akarjuk-e? – 
fogalmazott Sorbán. Nemes Előd 
a témával kapcsolatban kritikát is 

megfogalmazott Maros Megye Ta-
nácsa volt elnökével, Lokodi Edittel 
szemben, aki nem tett meg min-
dent annak érdekében, hogy Maros, 
Hargita és Kovászna megye között 
szorosabb kapcsolat jöjjön létre. Bár 
ennek érdekében véleménye sze-
rint az utóbbi két megye sokat tett. 
Mint mondta, a három megye közös 
fejlesztése érdekében programokat, 
népnevelő mozgalmakat kell létre-
hozni, amelyek az identitástudatot 
is erősítik.

Székely termék, 
székely szimbólum
Az utolsó témakörben a Székely 

termékekről esett szó, amelyet az 
előadók úgy vettek, mint egy székely 
szimbólumot. A felszólalók sorát 
Borboly Csaba nyitotta, aki felhívta a 
figyelmet arra, hogy az önkormány-
zatok jobban be kellene lépjenek a 
gazdasági életbe. Négy ágazatot ne-
vezett meg, amely specifikus a régió-
ra: vendéglátás, élelmiszerelőállítás, 
fafeldolgozás és újrahasznosított 
energia. Mind a négy kategóriában 
Székelyföldnek hatalmas erőforrásai 
vannak. A Székely termékcsoporton 
belül több mint 500 termék van. 

– Ezzel is a saját értékeinket nö-
veljük. A Székely termék mögött, 
tudni kell, szakképzés is van. Most a 
napokban 140 gazda kapott sajtké-
szítésre képesítést, egy féléves prog-
ram után. Külön öröm számunkra, 
hogy a kezdeményezéshez Böjte atya 
is csatlakozott. A termékek felölelik 
a három megyét – jegyezte meg.

Az előadás vége felé vicces szó-
váltásra is sor került Borboly Csaba 
és Sorbán Atttila között. Utóbbi 
bevallása szerint a megyei tanács 
elnökének beszéde után nem tudta 
eldönteni, hogy akkor most melyik 
Székelyföldön él, hiszen olyan op-
timista jövőképet vázolt az fel. „Én 
jártamban-keltemben szinte csak 
pesszimista emberekkel találkoztam” 
– fogalmazott Sorbán. Borboly Csa-
bának az volt a válasza: „Azok biztos 
önre szavaztak.”

Régió

Közös jövőt a Székelyföldnek
Meg kell Mutatni, 

hogy neM Vehetnek el tőlünk Mindent

Napirenden a Mikó-ügy 

Eszmecsere a Székelyföldről fotó: tamás  attila

a Székely Mikó kollégium ese-
te az igazságszolgáltatással 
címen tartott kerekasztal-be-
szélgetést tegnap délelőtt a 
tusványoson Markó attila ál-
lamtitkár, kató Béla református 
püspökhelyettes, antal Árpád, 
Sepsiszentgyörgy polgármeste-
re és Czegő Zoltán költő, újság-
író. az eseményen jelen volt, de 
nem szólalt fel Marosán tamás, 
az ügy másik elítéltje.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

A Mikó-ügy rövid, kronoló-
giai áttekintését követően 
a beszélgetés résztvevői 

kifejtették álláspontjukat, meg-
látásaikat, elképzeléseiket az ügy-
gyel kapcsolatosan. Markó Attila 
államtitkár elsőként felszólalva le-
szögezte, nem magánvéleményét 
fogalmazza meg az üggyel kapcso-
latosan, hanem dokumentumok-
kal fogja alátámasztani igazát. 

– A Székely Mikó Kollégium 
esete nem egyedülálló: országszer-
te több mint háromszáz felekezeti 
épület van ebben a helyzetben. Itt 
az a legnagyobb kérdés, hogy a ro-
mániai igazságszolgáltatás miként 
áll a tényekhez, azonban hozzá 
kell tennem, hogy a romániai bí-
róság nem szolgáltat igazságot. 
A jogi részen túl meg kell nézni a 
következményeket is: mi lesz, ha 
nem az igazság győz? – tette föl a 
kérdést Markó.

Mint mondta, az ügy kapcsán 
és a kedvezőtlen ítélethozatal ese-
tén az emberek könnyen elveszít-
hetik bizalmukat az igazságszol-
gáltatás iránt.

– Ez a folyamat olyan mértékű 
szolidaritást hozott össze, amely-
re a következők folyamán építeni 
lehet majd – állapította meg az 
államtitkár –, szükséges a közös-
ség ereje, a közvéleményben való 
fajsúlyos hangadás is, Európa-
szinten. Köszönöm azoknak, akik 
Sepsiszentgyörgyön a nagy meleg 
ellenére is megmutatják nap mint 
nap, hogy van bennük közösségi 
érzés – fűzte hozzá.

Kató Béla református 
püspökhelyettes szerint a Mikó-
ügy kapcsán az erdélyi református 
egyházkerület olyan helyzetbe 
került, amire nem számítottak. 
Perek sokasága folyik az egyhá-
zi tulajdonok visszaszolgáltatása 
kapcsán, de mindeddig csak na-
gyon kis hányadát sikerült visz-
szaszerezni. A szeptember elsejére 
tervezett megmozdulás nagy ösz-
szefogás eredménye kell legyen, 
meg kell mutatni, hogy másfél 
millió magyarral nem lehet csak 
úgy elbánni.

– Mi is álljunk be szeptem-
ber 1-ig, tartsunk ki, hogy más 
is felfigyeljen, emellett minden 
fórumon Európában meg kell vé-
deni – biztatta hallgatóságát Kató 
Béla.

Antal  Árpád,  Sepsiszent-
györgy polgármestere elmondta, 
szokták kérdezni tőle a sepsi-
szentgyörgyi lakók, hogy miért 
nem vesz részt a perben az ön-
kormányzat is, miért nem örül 
annak, hogy a vonatkozó jog-
szabály értelmében kaphat egy 
ingatlant?

– Meggyőződésem, hogy a 
közösségek vagyona a történelmi 
egyházak kezében van a legjobb 
helyen. Ez a történet nem Sepsi-
szentgyörgyről és a Mikó kollégi-
umról szól, hanem a jelenségről. 
Az állam jelenleg nem jogállam, 
politikai érdekek mentén mennek 
bizonyos dolgok, láthatatlan erők 
munkálkodnak. A kérdés, hogy 
közösségünk immunrendszere 
elég erős-e ahhoz, hogy leküzdje 
a vírust? – osztotta meg vélemé-
nyét Antal Árpád, aki szintén úgy 
gondolja, hogy az ügy pozitív ho-
zadéka a közösség felrázása, ösz-
szetartásra való nevelés, azonban 
a Kovászna megyei prefektusi hi-
vatal részéről demobilizálás zajlik. 
Hányan vagyunk tehát? – tette 
föl a kérdést.

Czegő Zoltán költő-újság-
író úgy gondolja, az ügynek 
nincs más vesztese, csak mi. A 
kormány az ingerküszöböt fe-
szegeti, a kincsünk, értékünk, a 
Székely Mikó Kollégium ügye 
mellé kell állni. Ez az ügy az er-
délyi magyarság összefogásának 
egyik próbája lesz. A beszélge-
tés közben Czegő felszólította 
Sántha Imre bikfalvi lelkészt, a 
tiltakozás elkezdőjét, akit meg-
tapsoltak a jelenlevők.

A beszélgetés végén Németh 
Zsolt magyar külügyi államtit-
kára is felszólalt, elmondva, a 
magyar kormány is kiemelten 
fontosnak tartja az ügyet – ő 
személyesen azért is támogatja, 
mert a nagyapja is ebben az intéz-
ményben tanult. Az elítélteket a 
szolidaritásunkról biztosítom, 
de a magyar kormány is minden 
segítséget megad, amit tud – je-
lentette ki az államtitkár, amire 
Markó köszönettel reagált.

hirDeTés



A hazai mezőgazdaság egén 
már a múlt esztendőben tornyo-
sulni látszottak a felhők, hiszen 
az őszi szárazságot megsínylet-
ték a búzakultúrák, tavasszal 
egyes terményekben a fagyok 
okoztak károkat, majd követke-
zett az igen kitartónak és szo-
katlannak bizonyult szárazság. 
Szakértők szerint Romániában 
az elmúlt 50 év legaszályosabb 
esztendejének bizonyul az idei. 
Igaz, nem helyi jelenségről van 
szó, mert a szeszélyes időjárás 
más országokban, mint példá-
ul Magyarországon is, számos 
kultúra esetében okozott jelen-
tős terméskiesést. Az Amerikai 
Egyesült Államokban pedig igen 
jelentős visszaesésre számíta-
nak ugyancsak a szárazság mi-
att, a törökbúza terméseredmé-
nye tekintetében. Mindennek 
okán megugrottak a felvásár-
lási árak, aminek végső soron 
a szenvedő alanyai a vásárlók 
lesznek, hisz a feldolgozók is 
rákényszerülnek a drágításra. 
A hét elején például a csíksze-
redai Harmopan Rt. kényszerült  
péktermékei árainak 5–10 szá-
zalékos megemelésére. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Avárható terméseredmé
nyekről nehéz lenne 
pontos képet kialakítani. 

Mind hazai, mind pedig nemzet
közi viszonylatban a becslések el
lentmondásosak, és szinte napon
ta módosulnak. A hónap elején 
például sok országban még abban 
reménykedtek, hogy a naprafor
gó és a törökbúzatermést hely
rebillentheti az időjárás. Nem így 
történt, mert számos országban, 
amint már arra utaltunk, az aszály 
tartósnak mutatkozott, mutatko
zik. Mindennek okán ma már nem 
érvényesek a júniusi vagy a július 
eleji becslések. Az már nem vitat
ható, mert számadatok támasztják 
alá, hogy országunkban mintegy 
50 éve nem jegyeztek ilyen mérvű 
szárazságot. A meteorológusok 
szerint július első három hetében a 
lehullott csapadék országos átlag
ban még 30 százalékát sem fedez
te a szükségesnek. Ugyanakkor az 
aszálykárokat egyes vidékeken te
tőzték a viharok, a jégeső által oko
zottak. A kedvezőtlen, szeszélyes 

időjárás az egyik legnyereségesebb 
terményt, a repcét „vitte a sírba”. A 
már betakarított árpa esetében az 
elmúlt esztendőhöz viszonyítva 
nem mutatkozott jelentősebb ter
méskiesés. Ami pedig a búzát illeti: 
úgy tudni, hogy a tavalyi rekord
számba menő 7,1 millió tonnához 
viszonyítva az idei termés kisebb 
lesz, nem fogja meghaladni az 5 
millió tonnát. Ez viszont fedezi a 
hazai szükségleteket, pontosabban 
fedezné, amennyiben nem kerül 
sor jelentősebb mennyiségek ex
portálására.

A kedvezőtlen időjárást meg
szenvedték a takarmánynövények 
is, többek között a lucernatermés, 
de a legelőkön is egyre inkább 
„hiánycikk” a táplálék. Ennek kö
vetkeztében pedig csökken a tejho
zam, az előzetes becslések szerint a 
feldolgozók által begyűjtött tehén
tejmennyiség júliusban mintegy 
10 százalékkal lesz kisebb, mint a 
megelőző hónapban. A szakértők 
szerint gyengébb gyümölcstermés
re lehet számítani, mint a tavaly, ez 
alól csupán a szőlő kivétel, amely
ből igen jó minőségű és gazdag ter
més ígérkezik.

Kétmilliárd lejes 
veszteség
Egyes mezőgazdasági szakem

berek szerint az idei aszály okozta 
veszteségek elérhetik a kétmilliárd 
lejt is, mások ennél kevesebbet, 1,5 
milliárd lejt jósolnak. Ilyenképpen 
pedig a mezőgazdaság részesedé
se a GDPben 1,5–2 százalékra 
fog mérséklődni. A legnagyobb 
veszteség a törökbúza és a nap
raforgótermesztésben várható. 
Gheorghe Sin, a Mezőgazdasági 
és Erdőgazdálkodási Akadémia 
elnöke szerint az őszi kultúrák a 
földeken száradnak ki, a törökbúza 
esetében vannak olyan vidékek is, 
ahol akár 80 százalékos termény
kiesésre is lehet számítani. Ami a 
törökbúzát illeti, nemzetközi vi
szonylatban is igen pesszimisták 
a becslések. A világ legnagyobb 
törökbúzatermesztője, az Ameri
kai Egyesült Államok igen jelentős 
visszaesésre számíthat: a legutób
bi becslések szerint az 329 millió 
tonna körül lehet, míg a júniusi 
becslések szerint 375 millió ton
nára számítottak. Azt is tudni kell, 
hogy az Amerikai Egyesült Álla
mok a világ egyik legnagyobb ex

portőre, évente mintegy 50 millió 
tonnát szállítanak külföldre. Belső 
fogyasztás 310–280 millió tonna 
körül van, annak 40 százalékát pe
dig etanol előállítására használják 
fel. Az amerikai terménykiesés mi
att a chicagói tőzsdén jelenleg 270 
euró/tonnán jegyzik a törökbúzát. 
A Párizsi Tőzsde alakulása is érde
kes volt: májusban még 200 euró/
tonna, júniusban 250 euró/tonna, 
jelenleg pedig 253 euró/tonna, 
ugyanakkor a piaci elemzők nem 
tartják kizártnak, hogy az elkövet
kező időszakokban elérheti a 300 
euró/tonnát is. Az Európai Unió 
szintjén a becslések szerint 65 
millió tonnás termésre lehet szá
mítani, az éves átlagos fogyasztás 
viszont 69 millió tonna körül van. 
Ezek szerint számos uniós ország 
törökbúzabehozatalra fog majd 
kényszerülni. Nézzük meg, mit jó
solnak a hazai szakemberek. Egye
sek szerint az idei várható termés
eredmény 5,8–6 millió tonna kö
rül lesz, de vannak olyanok is, akik 
szerint esetleg elérheti a 7 millió 
tonnát. A tavaly a termés 9,1 mil
lió tonna volt, s abból eddigelé 2,3 
millió tonnát exportáltak. Május
ban még a szerződéseket 180–185 
euró/tonna áron kötötték, most 
már ezen az áron senki sem kínál 
törökbúzát. Egyes szakemberek 
szerint a 200 euró/tonna sem fog
ja fedezni a termelők költségeit, a 
250 euró/tonna esetleg elfogadha
tó lesz. A törökbúzának egyébként 
azért van kiemelt jelentősége, mert 
egyik legfontosabb takarmánynö
vény. Annak felvásárlási ára pedig 
közvetlenül befolyásolhatja majd 
az állattenyésztési költségeket, s 
következésképpen a tej, a hús stb. 
majdani árait. Azt ugyan lehet el
lensúlyozni más takarmánygabo
nával, például takarmánybúzával, 
de azok árai is megemelkedtek az 
elmúlt hetek során: 190 euró/ton
náról 240 euró/tonnára.

Vessünk egy pillantást a nap
raforgóra. Románia tavalyi nap
raforgótermése 1,8 millió tonna 
volt, s abból 1,1 millió tonnát ex
portáltak. Becslések szerint az idei 
terméseredmény nem fogja megha
ladni az 1,4 millió tonnát. A szak
emberek abban is egyetértenek, 
hogy a legnagyobb gondot az idén 
a törökbúza és a napraforgó gyen
ge terméseredményei okozhatják, 
nemcsak a mezőgazdaságban, ha
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Agrárgazdaság
MEgdézSMÁlt

Jelentős aszálykárok

> A hónap végéig igényelhető a 
méhészeti támogatás. 2012. augusztus 
1jéig nyújthatják be kérelmeiket a Har
gita megyében működő méhészeti egye
sületek a Mezőgazdasági Intervenciós és 
Kifizetési Ügynökség (APIA) csíksze
redai központjához az Országos Méhé
szeti Programon keresztüli támogatások 
igénylésére. Az Országos Méhészeti 
Programot a 2011–2013as időszakra 
a 2011/245ös kormányhatározattal fo
gadták el. 

A jogszabály szerint a méhészegyesü
leti tagsággal rendelkező képzett méhé
szek gyógyszerekre, valamint elfogadott 

táplálékkiegészítőkre, aljdeszkákra, 
vándorméhészek esetében kaptárokra, 
méhanyákra, méhcsaládokra, rajokra, il
letve a méz fizikaikémiai összetételének 
ellenőrzését célzó analízisekre kérhet
nek támogatást. Azok a  méhészek, akik 
részt szeretnének venni az Országos Mé
hészeti Programban, 2012 július végéig 
a méhészegyesületeknél írásban kell je
lezzék a támogatásigényüket, amelyhez 
csatolniuk kell 2011/245ös kormány
rendelet mellékleteiben szereplő igazoló 
okiratokat is.

A méhészek igényei alapján az egye
sületek vezetőinek legkésőbb 2012. 

augusztus 1jéig kell benyújtaniuk a tí
puskérelmeket az APIA Hargita megyei 
központjához. 

Idénre az Országos Méhészeti Prog
ram keretében nyújtható támogatásokra 
országos szinten 14,653 millió lejt kü
lönített el a szaktárca. A támogatás fele 
az Európai Unió Mezőgazdasági és Ga
rancia Alapjából, míg másik fele a hazai 
költségvetésből származik. A támogatá
si összeget az APIAnak legkésőbb ok
tóber 15ig kell az egyesületek, illetve a 
méhészek számláira utalnia – olvasható 
a kifizetési ügynökség lapunkhoz eljut
tatott közleményében. hí
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– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz. –
Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.
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BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. július 27.

Csíkszereda:  értékesítési vezető, biztosítási ügy
nök, marketingügynök, reklámügynök, biztonsági őr, 
eladási ügynök, báros, szakács, főszakács, varrónő, biz
tosítási tanácsadó, könyvelő, forgalmi ellenőr, szabó, 
marketingigazgató, kazánfűtő, grafikus, automatizálási 
mérnök, építőmérnök, gépészmérnök, faipari mérnök, 
frigotechnikai szerelő, szerelő Besztercén, humánerő
forrásmenedzser, gépész, házvezetőnő, szakképzetlen 
munkás, pincér, kőműves,  szerelő, marketingreferens, 
humánerőforrásreferens, titkárnő, gépsorvezető, üz
letvezető, sofőr, hegesztő Brassóban, technikus Brassó
ban, tördelőszerkesztő, nyomdász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, biztonsági őr, 
varrónő, szabó, varró, marós, textilipari mérnök, szak
képzetlen munkás, készruhagyártó, szerszámkészítő, 
esztergályos, karusszel esztergályos, asztalos, elárusító, 
textilfestő;

Gyergyószentmiklós: biztonsági őr, báros, varró
nő, könyvelő, szakképzetlen munkás, öntőformázó, 
elárusító.

Szentegyháza: pék

Székelykeresztúr: biztonsági őr, kézi hímző, varró
nő, szakképzetlen munkás.

A HARgItA MEgYEI SzOCIÁlIS 
éS gYERMEKJOgVédElMI IgAzgAtÓSÁg 

 VERSENYVIzSgÁt  SzERVEz
egy köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan 
időre a Fogyatékos személyek juttatásait megállapító és 
nyilvántartó, közönségszolgálati irodába
referens –  III osztály, fő szakmai fokozat – 1 hely.

A versenyvizsgára 2012. augusztus 28án kerül sor, 10 
órától (írásbeli) és 2012. augusztus 30án, 10 órától (szó
beli) a Hargita Megyei  Szociális és Gyermekjogvédelemi 
Igazgatóság székhelyén, Szabadság tér 5. szám. További 
információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti 
anyagot az igazgatóság személyzeti osztályán lehet be
szerezni, tel.: 0266–207761, 301es szoba.

A beiratkozási dossziékat 2012. augusztus 16ig lehet 
letenni a Hargita Megyei  Szociális és Gyermekjogvédelemi 
Igazgatóság székhelyén, 301es szoba.

Részvételi feltételek:
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188as 

újraközölt törvény 54es szakaszának előírásai;
◆ középiskolai  végzettség érettségi diplomával;
◆ minimum 9 év szakmai tapasztalat;
◆ román és magyar nyelvismeret;
◆ számítógépes ismeretek.

 hirdetések

hargitanépe



ban, hanem az állattenyésztésben és 
egyes élelmiszeripari szektorokban. 
Magyarán: okkal feltételezhető, 
hogy egyes mezőgazdasági, állatte-
nyésztési, valamint élelmiszeripari 
termékek árai az elkövetkező hóna-
pok során láncreakciószerűen meg 
emelkednek. Arra viszont nem kell 
számítani, hogy hiányozni fognak 
az üzletek polcairól a szóban forgó 
áruféleségek, de arra igen, hogy a 
kereslet-kínálat, valamint a lej/euró 
árfolyam kedvezőtlen alakulása mi-
att az importból származók árai is 
megemelkedhetnek.

Sötét felhők a burgonya-
termesztők egén
Nem sok jóra lehet számítani a 

burgonya tekintetében sem. Török 
Jenő mérnök, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság ügyvezető igazgatója a 
minap azt nyilatkozta, hogy Har-
gita megyében a 395 500 hektáros 

mezőgazdasági területnek mintegy 
97 százalékát sújtotta az aszály. Ez 
pedig mindenekelőtt a burgonya 
tekintetében okozhat jelentős ter-
méskiesést, az még a fele sem lesz 
annak, amit megtermesztenek egy 
normális mezőgazdasági esztendő-
ben. Mindennek okán azt szeretnék 
elérni, hogy Hargita megyét a szak-
minisztérium nyilvánítsa természe-
ti csapást szenvedett övezetnek. A 
szomszédos Kovászna megyében 
sem jobb a helyzet. Könczei Csaba, 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság ügyvezető igazgatója 
szerint Kovászna megye mezőgaz-
dasági területének több mint 30 
százalékát aszály sújtotta, de a bur-
gonyával beültetett területeken ez 
az arány több mint 80 százalékos. 
Beszterce-Naszód megyében is az 
idei mezőgazdasági év legnagyobb 
vesztesei a burgonyatermesztők. 
Úgy tudni, hogy Európa más orszá-
gaiban nem jegyeztek ilyen mérvű 

károkat, s ilyenképpen abból nem 
lesz hiány, de tetszik, nem tetszik, 
valószínű, hogy a télen importbur-
gonyát fogunk vásárolni.

Minisztériumi 
„diszkréció”
A szaktárca berkeiben igen 

nagy a diszkréció, nem szívesen nyi-
latkoznak a várható terméseredmé-
nyekről, mi több, a szakértői becs-
léseket is fenntartásokkal kezelik. 
Azt tudni viszont, hogy tanulmá-
nyozzák a támogatás, a kártalanítás 
nyújtásának a lehetőségét, evégett 
állítólag egyeztetések folynak az 
Európai Bizottság illetékeseivel. 
Ezt elismerte Daniel Constantin 
mezőgazdasági miniszter is, aki azt 
állította, hogy minden támogatási 
lehetőséggel élni kívánnak. Egyéb-
ként a miniszter az Unió mező-
gazdasági minisztereinek brüsszeli, 
július 16-i értekezletén előhozako-
dott a hazai gazdák támogatásának 
az ügyével arra hivatkozva, hogy a 
szélsőséges meteorológiai jelensé-
gek jelentős terméskiesést okoztak. 
Apropó mezőgazdasági miniszter: 
egy más témakörben tartott, júli-
us 20-i sajtóértekezletén az aszály 
okozta károkat firtató újságírói kér-
désre kitérő választ adott. Csupán 
annyit mondott, hogy teljében van 
a betakarítási kampány, és meglátá-
suk szerint nem helyénvaló ebben 
az időszakban becslésekbe bocsát-
kozni, mert azok befolyásolhatják 
ilyen vagy olyan módon a mező-
gazdasági termények árainak az ala-
kulását. Elismerte viszont, hogy a 
2011-es évi őszi aszály miatt az idei 
búzatermés nem érheti el a tavalyit. 
„Rendelkezünk ugyan egyes előze-
tes adatokkal, de azokat nem sze-
retném nyilvánosan kommentálni, 
a búzatermés valóban kisebb, mint 
a tavaly, de ez nem annyira nyugta-
lanító, ahogy azt egyesek megpró-
bálják beállítani. Nem indokolt a 
szükségállapot kihirdetése” – így 
a miniszter. Tovább elismerte azt 
is, hogy gondok jelentkezhetnek a 
törökbúza és a napraforgó tekinte-
tében is, de amennyiben az elkövet-
kező napokban csapadékos lesz az 
idő, javulhat a helyzet. Azóta nyolc 
nap telt el, de csapadék nemigen 
volt, s következésképpen a hely-
zet sem javult... Csapadékra pedig 
egyelőre nem lehet számítani, az 
előrejelzések szerint esetleg csak 
augusztus 1-je után.
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Agrárgazdaság
termés

országszerte

> Októberben megindulhat a di-
rekt támogatások kifizetése. December 
1. helyett már október 16-tól kifizethe-
tik a közvetlen agrártámogatások felét a 
tagállamok. Eddig tíz tagország jelezte, 
hogy élni kíván a lehetőséggel, Romá-
nia nincs közöttük. Nem kell megvár-
niuk a tagállamoknak a közvetlen jöve-
delemtámogatások kifizetésének meg-
kezdésével a szokásos december 1-jei 
időpontot, hanem már október 16-án 
folyósíthatják az agrártermelőknek 
járó kifizetések felét. Így döntött szer-
dán a közvetlen kifizetésekért felelős 
uniós bizottság, jóváhagyva az Európai 

Bizottság erre vonatkozó javaslatát. Az 
engedély a direkt támogatások 50 szá-
zalékára, illetve a marha- és borjúhúsra 
vonatkozó támogatás 80 százalékát érin-
ti. A hivatalos indoklás szerint az agrár-
termelők és az állattenyésztők pénzügyi 
válságra visszavezethető kivételes pénz-
ügyi problémái és a kedvezőtlen időjá-
rási viszonyok miatt kezdhetik meg a 
tagállamok idén a szokásosnál korábban 
a direkt támogatások folyósítását. A 
formális döntést a Hivatalos Közlöny-
ben teszik közzé a következő hetekben. 
Eddig tíz tagállam, Portugália, Spa-
nyolország, Olaszország, Görögország, 

Lettország, Litvánia, Franciaország, 
Románia, Írország és Magyarország je-
lezte, hogy élni kíván a lehetőséggel. A 
szóban forgó országokban a Bizottság 
szerint a 2012-es rendkívül szélsőséges 
időjárási viszonyok indokolják a kifize-
tések előrehozatalát – egyes országok-
ban a szélsőséges szárazság és a rendkívül 
mostoha tél, máshol az esőzések és ára-
dások, amelyek súlyos károkat okoztak 
a szántóföldi növényekben. Mindennek 
eredményeként a gazdák, de különösen 
a szarvasmarhatartók súlyos pénzügyi 
problémákkal kellett szembesüljenek. 
Brüsszel becslései szerint az október 

16. és december 1. között kifizethető 
összeg maximum 21,3 milliárd euró le-
het. Írország eredetileg a 2012-ben be-
nyújtott támogatási kérelmek 70 száza-
lékát szerette volna idő előtt folyósítani, 
ám ezt azért utasították el, mert ha más 
tagállamok is éltek volna a lehetőséggel, 
az túlzottan megterhelte volna a büdzsét, 
becslések szerint 8,2 milliárd euróval 
több kifizetésről lenne szó. A szabályok 
értelmében a tagállamok előlegezik meg 
a közvetlen jövedelemtámogatásokat a 
gazdáknak, majd körülbelül egy hónap-
pal később a bizottság visszatéríti nekik 
az összeget.hí
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 hirdetés

A Pro Educatione Egyesület – Tanulmányi 
és Felnőttképzési Hálózat munkatársat keres 

PrOJeKtmeNeDZser 
állás betöltésére a hálózat munkatársaként.

Elvárások: 
* Egyetemi végzettség társadalomtudományok terüle-
tén
* Keresztény elkötelezettség, társadalmi felelősségtudat
* Csapatmunkára és önálló munkára való képesség
* Rugalmasság, energikusság
* Kreativitás, pszichikai teherbírás, hatékonyság
* Jó kommunikációs és megértési készség
* Döntéshozatali és felelősségvállalási készség
* Érdekérvényesítő képesség, határozott fellépés
* Kritika megfogalmazására és elfogadására való készség
* Tervezési, szervezési, motiválási, koordinálási és ellen-
őrzési készségek
* Rugalmas munkaidővel való bánásmód
* Rugalmas munkaprogramhoz és utazáshoz való alkal-
mazkodási készség
* Magyar, román és egy idegen nyelv alapos ismerete (an-
gol vagy német)
* B- kategóriás hajtási jogosítvány
* Számítógép-kezelői ismeretek, különösen az elektroni-
kus tudástár szerkesztése, működtetése

Feladatkör: 
* Szervezés, koordináció, kapcsolattartás a tagszerveze-
tekkel
* Projektmenedzsment, pályázatírás, ügyvitel
* Belső és külső kommunikációs rendszer működtetése
* Az elektronikus szakmai tudástár szerkesztése, működ-
tetése
* Saját felnőttképzési profil alakítása, képzési programok 
koordinációja
* Kiadványok, hírlevelek szerkesztése, a képzési progra-
mok népszerűsítése
* Forrásbevonás, forrásokkal kapcsolatos közvetítés, bel-
ső pályáztatási rendszer működtetése
* Minőségbiztosítás: standardok kidolgozása, bevezeté-
se és fenntartása.

Amit ajánlunk: 
* Teljesítmény szerinti javadalmazás
* Továbbképzéseken való részvételi lehetőség
* Rugalmas munkaidő
* Csapatszellemre törekvő munkaközösség

Jelentkezési feltételek:
* Motivációs levél (1 oldal), illetve szándéknyilatkozat
* Tanulmányterv egy felnőttképzési hálózat hatékony 
működtetéséről
* Fényképpel ellátott önéletrajz, oklevelek, illetve más 
képesítések szkennelt másolata.

A dokumentumokat az office@proeducatione.ro 
e-mail  címre kérjük küldeni. Jelentkezési határidő: szep-
tember 3.

A vizsgáztató bizottság fenntartja az előválogatás jo-
gát. A meghallgatásra meghívott személyek gyakorlati és 
szóbeli megmérettetésben vesznek részt.
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> Önkénteseket keresnek. Szereted a 
sporteseményeket? Szeretnél hozzájárulni 
azok sikeres lebonyolításához? Székelyföld 
Kerékpáros Körversenye kitűnő alkalom 
lehet arra, hogy megmutasd képességeidet 
és segíts a szervezésben! Jelentkezz önkén-
tesnek a nyár legnagyobb sporteseményére, 
csatlakozz csapatunkhoz augusztus 9–12. 
között, végül pedig kitombolhatod magad 
egy óriási jutalom-bulin! Feladatkörök: pá-
lyakoordinátor – felügyeli a versenypálya 
egy részét, biztosítja a rendet a versenypálya 
szélén, nem enged be nézőket és autókat a 
pályára, jelzi a helyes irányt a versenyzőknek; 
pályaberendező – segít a színpad berendezé-

sében, a kerítések felállításában és a reklám-
anyagok elhelyezésében; kapcsolattartó sze-
mély – beszél angolul vagy németül, kapcso-
latot tart a csapatokkal, információval szol-
gál. Jelentkezz augusztus 5-ig Pál Pál Elődnél 
a 0720–530455-ös telefonszámon vagy az 
elod_palpal@yahoo.com e-mail címen.

> Capello aláírt. Most már hivatalosan 
is Fabio Capello az orosz labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya, az olasz szakem-
ber ugyanis aláírta a szerződését. A 66 éves 
szakember felé az az elvárás, hogy juttassa 
ki a válogatottat a 2014-es világbajnok-
ságra. A felek nem hozták nyilvánosságra a 

szerződés anyagi részleteit. Orosz források 
szerint Capello két évre kötelezte el magát, 
de a kontraktusban van egy 2018-ig szóló 
opció is.

> Hazaengedték a kórházból. Ha-
zaengedték a madridi kórházból María de 
Villotát, aki a hónap elején a Brit Nagydíjra 
készülve szenvedett súlyos tesztbalesetet. A 
koponyasérülése következtében jobb sze-
mét elvesztő Marussia-pilótát egy hete szál-
lították át Angliából Spanyolországra, ahol 
plasztikai műtéteket hajtottak végre rajta. 
De Villota maradandó idegrendszeri sérülés 
nélkül megúszta a balesetet, de rehabilitáció-

ját értelemszerűen a továbbiakban is figyelik 
az orvosok.

> Bajnokok Ligája. A labdarúgó Baj-
nokok Ligája selejtezőjének második for-
dulójában a fehérorosz BATE Boriszov 
0–0-s döntetlent játszott a macedón Vardar 
Szkopje otthonában, így 3–2-es összesítéssel 
továbbjutott. A fehérorosz csapat ellenfele a 
3. selejtezőkörben a magyar bajnok DVSC-
Teva lesz. A BATE Boriszov nyolcszor – 
sorozatban hatszor – nyerte meg eddig az 
1992-ben életre hívott fehérorosz bajnoksá-
got, ezzel hazája legeredményesebb futball-
klubjának számít.hí
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Ocskay Gábor szakosztály-igaz-
gató szerint erős kerettel vág 
neki a 2012–2013-as szezonnak 
a Sapa Fehérvár AV19 jégko-
rongcsapata, és ismét szeretne 
bejutni az osztrák bajnokság 
(EBEL) rájátszásába.

Ocskay csütörtökön az 
együttes budapesti sajtó-
tájékoztatóján arról be-

szélt, hogy a visszavonuló Palkovics 
Krisztián és a valószínűleg távo-
zó Sofron István nélkül is erős 
a csapat kerete. A 37 esztendős 
Palkovics csaknem harminc év 
játék után a szakvezetés tagjaként 
segíti majd a klubot, míg a 24 éves 
csíkszeredai születésű Sofron a 
nyílt orosz profiligában (KHL) 

újonc HC Lev Prahánál vesz részt 
próbajátékon.

A szakosztály-igazgató elmond-
ta, hogy többek között a szintén 
az EBEL-ben szereplő horvát 
Medvescak Zagrebtől szerződtetett 
kanadai Frank Banham, és az előző 
szezon nagy részét sérülés miatt ki-
hagyó, svéd–kanadai kettős állam-
polgárságú Eric Johansson felépü-
lése nagy erősítés az együttesnek.

„A cél mindenképpen a tavalyi 
120 százalékos teljesítmény meg-
ismétlése – hangsúlyozta Ocskay. 
– A legjobb nyolcba szeretnénk 
kerülni, s azt akarjuk, hogy a 
játékoskeret méltó legyen a fehér-
vári és a magyar hokihoz. Bízom 
abban, hogy a rutinos válogatott-
jaink, a tehetséges fiatalok és az új 

igazolások olyan egységgé tudnak 
kovácsolódni, amely nagy sikerek-
re lehet hivatott.”

Tóth István, az Alba Volán ve-
zérigazgatója arról beszélt, hogy a 
cég szűkös anyagi lehetőségei miatt 
kisebb mértékben bár, de töretlen 
lelkesedéssel igyekszik megvalósí-
tani a sikeres munkához szükséges 
feltételrendszert.

Kovács Csaba csapatkapitány-
helyettes azt mondta: Palkovics 
pótlása nehéz lesz, ennek ellenére 
bizakodik a jó szereplésben.

„Új szituáció ez, amelyhez al-
kalmazkodnunk kell, és az érkező 
Frank Banham, illetve a továbbra 
is velünk maradó Eric Johansson 
olyan klasszisok, akikkel ez sikerül-
het” – mondta a 28 éves játékos.

hirdetés

VASAS FEminA FutBAL KLuB Az új cSApAt nEVE

Szentegyházáról  
Székelyudvarhelyre költöztek

Pótolnák Palkovicsot

A Szentegyházi Vasas női labda-
rúgócsapata Székelyudvarhelyi 
Vasas Femina Futbal Klubbá ala-
kult át a napokban. Az új csapat 
lesz a Vasas jogutódja. Ezen 
a néven már be is neveztek a 
soron következő bajnokságba. 
meccseiket Székelyudvarhelyen 
rendeznék.

Megfelelő támogatás nél-
kül a Szentegyházi Va sas 
női labdarúgócsapata 

teljes mér ték ben Székely ud var-
helyre köl tözött. A csapat bázisa 
eddig is Udvarhelyen edzett, így 
elkerülhetetlen volt a csapat át-
költöztetése. Ezzel egyetemben 
a csapat nevét is megváltoztat-
ták. Az új klub neve mostantól 
Székelyudvarhelyi Vasas Femina 
Futbal Klub lesz.

A csapat vezetőedzője to-
vábbra is Székely János maradt. 
Az elképzelések szerint a csapat 
az edzéseket a székelyudvarhelyi 
városi nagypályán vagy a vá-
rosban található műgyepes pá-
lyákon fogja tartani. A soron 
következő idénybe már be is 
iratkoztak. A keret nagyon fi-
atal, hiszen két 20 éven felüli 
lány van a csapatban: a 22 esz-

tendős Szőke Emese és a 21 éves 
Bertalan Tímea. Egy idegenlé-
giós van a keretben, a kolozsvá-
ri Filler Beáta. A többiek mind 
székelyudvarhelyiek.

A csapat költségvetése még 
nem oldódott meg. Jelen pillanat-
ban is támogatókat keresnek. A 
legvalószínűbb, hogy augusztusig 
minden eldől. 

Még az is megeshet, hogy 
a felnőttcsapat vissza fog lépni 

a bajnokságtól, és csak a négy 
ifjúsági csapatuk lesz meg. Az 
utánpótláscsapatok közül kettőt 
meghívtak egy norvégiai torná-
ba, amelyet a klub vezetősége el 
is fogadott. 

A klub elnöke László Béla 
lesz, az edző továbbra is Székely 
János marad, az ifikkel Knobloch 
Zoltán és Szőke Emese foglalko-
zik majd, míg a kapusokat Tamás 
Géza fogja felkészíteni.

Átalakult a Vasas női csapata. Új lendületet kaphatnak

Kezdődik az SZKC mérkőzéssorozata Fotó: szkc.ro/archív

Változott a bákói torna 
programja

A Székelyudvarhelyi KC a 
felkészülési időszak első 
tornáját Bákóban játssza 

augusztus 9–11. között. A szerve-
zők előzetesen négycsapatosra ter-
vezték a Bákó Kupát, ezt azonban a 
napokban megváltoztatták. A Bákói 
Ştiinţa közleménye szerint időköz-
ben változott a torna összetétele, 
illetve lebonyolítása. A Bákó Ku-
pán hat együttes – négy élvonalbeli 
mellett két másodosztályos – vesz 
részt. A szervezők két csoportba 
sorolták ezeket, ahol mindenki ját-
szik mindenkivel, majd a helyosz-
tókon döntik el a végső rangsort. 
A Székelyudvarhelyi KC augusztus 
9-én 17 órától az A osztályos Bákói 
CSM-vel (a Ştiinţa fiókcsapata) 
kezd, másnap 18 óra 30 perctől pedig 
a Dinamo Municipallal méri össze 

erejét. Az eredményektől függően 
augusztus 11-én, délelőtt rendezik 
a helyosztókat. A torna másik cso-
portjának összetétele: Bákói Ştiinţa, 
CSM Călăraşi és Kolozsvári U.

Edzőmeccs ma cegléddel
A Székelyudvarhelyi KC és 

a Ceglédi Kézilabda Klub SE jó 
kapcsolatának keretében a ma-
gyarországi együttes ezen a héten 
Székelyudvarhelyen edzőtáborozik. 
Ma 18 órától a két csapat megmér-
kőzik egymással.

Az SZKC-nak ez lesz az első ilyen 
jellegű találkozója. A magyarországi 
klub az elmúlt idényben megnyerte 
a másodosztályt, így az NB1-ben 
folytathatja. A felek a meccs után 
döntenek, hogy lesz-e második ösz-
szecsapás szombaton.
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CSÍKPÁLFALVA POLGÁRMESTERI HIVATALA

értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkpálfalva község rendezési terv bemutatott változatára 
környezetvédelmi véleményezést kérelmezett. Az érdekeltek az említett terv környezeti 
hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8–16 óra között, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél tehetik 
meg (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) 2012. augusztus 15-ig. 

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Szász Endre út feljavítása és a Nyolc parkoló-
hely létesítése a törvényszék előtt című tervekre, Csíkszeredában, a Szász Endre utcában, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 
24-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészí-
tése). A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől szá-
mított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (fax: 0266–310 041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro).

lakás

KIADÓ hosszú távra 2 szobás lakás 
konyhabútorral. Telefon: 0740–173143.

ELADÓ Lókodban egy újonnan épült, 
beköltözhető, villaszerű családi ház, 35 ár 
gyümölcsössel, igényeseknek vagy alapít-
ványnak. Telefon: 0744–182886 vagy 0740–
186614.

telek

ELADÓ 5000 m2 belterület 6  km-re Csík-
szeredától, az udvarhelyi kijáratnál. Telefon: 
0755–410164. (22039)

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Daewoo Matiz 
első tulajdonostól, 80 000 km-ben, extrákkal: 
klíma, szervo, elektromos ablak. Irányár 1450 
euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2006-os ötszemélyes, diesel 4 x 
4-es teher Dacia 70 000 km-ben. Csere is 
érdekel. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
Caravan 2,0 DTI, beírva, jó állapotban. Irány-
ár: 2650 euró. Telefon: 0745–654923.

ELADÓ kitűnő állapotban lévő 2003-
as évjáratú Audi Avant A4 TDi, 96 kW, 131 
LE, 6+1 váltó, tulajdonostól. Telefon: 0744–
161467. (22337)

vegyes

VÁSÁROLNÉK Páll Lajos-, Bordi András-, 
Incze János-, Nagy István- és más festmé-
nyeket, órákat, ezüstöt, ékszereket és más 
régiséget. Telefon: 0756–795395.

ELADÓ 40 literes akvárium. Telefon: 
0745–694515. (22302)

KIADÓ helyiség szépségszalonban mű-
körmös részére. Telefon: 0745–420721.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Telefon: 
0745–184962.

ELADÓ több olajfestmény; vitrinszek-
rény hozzá való íróasztallal 150+250 lej; 
négy fotel – 50 lej/db; két kanapé 100 lej/
db; két rézcsillár, három- és ötágas. Telefon: 
0747–396479. (22329)

ELADÓ 450 kg-os, ötödik borjas, piros-
tarka fejőstehén Csíkszentkirályon. Telefon: 
0751–553551. (22333)

ELADÓ mozgássérülteknek elektromos 
kocsi. Telefon: 0746–190785. (22283)

ELADÓK minőségi fajtiszta kuvasz kisku-
tyák. Telefon: 0745–382884. (22276)

BETONPISKÓTA a legkedvezőbb áron, 
kiváló minőségben, közvetlenül a gyártó-
tól. Járdának, térburkolásnak, különböző 
színekben. Mennyiségi kedvezmények! 
Szállítás nagy tételben. Megrendelhető 
Csíkszereda, Rét u. 83. szám alatt. Telefon: 
0745–475872.

ELADÓ nagyon jó minőségű, hasogatott 
bükk tűzifa házhoz szállítva. Ára: 550 lej/öl. 
Szállítás kisautóval egy ölig lehetséges a me-
gye területén. Telefon: 0757–249143. (22307)

ELADÓK előnevelt, leválasztott, in tenzív 
tojócsirkék Csicsó 221. szám alatt. Telefon: 
0740–147115, 0266–379204. (22308)

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

Mészkőbánya ELADÓ vagy KIADÓ Ho-
mo ródalmáson. Telefon: 0744–798270, 
0744–505710.

állás

Kereskedelmi cég GRAFIKUST ALKAL-
MAZ teljes vagy részmunkaidővel. Köve-
telmény: Corel Draw program kitűnő is-
merete. Telefon: 0741–103041. (22335)

Jól képzett varrónőket KERESEK buda-
pesti varrodámba. Szállást díjmentesen 
biztosítok. Fizetés megegyezés szerint. Te-
lefon: +36–1–2280629 és 0745–485861.

Vasbetonszerelőket és ácsokat AL-
KALMAZUNK azonnali kezdéssel. Tele-
fon: 0742–620484.

Termopán nyílászárók szerelésé ben jár-
tas szakembert keresünk BE DOLGOZÁS 
céljából. Telefon: 0741–548546. (22235)

szolgáltatás
Síremlék és kripta készítését VÁLLA-

LOM márványból és mozaikból. Telefon: 
0758–483312.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki a 
gyászoló családnak, volt igazgatónk és 
barátunk,

PÉTER PÁL

tragikus elvesztése miatt érzett fájdalmuk-
ban. A Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség munkaközössége. (22336)

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
a gyászoló hozzátartozóknak volt 
kollé gánk,

PÉTER PÁL

hirtelen és túl korai elvesztése miatt ér-
zett fájdalmukban. Nyugodjon békében. 
A Központi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség munkaközössége.

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület Székelyud-
varhelyi Osztálya őszinte részvétét fejezi 
ki a Péter családnak 

PÉTER PÁL

hirtelen elvesztése miatti fájdalmában. 
Nyugodjék békében!

megemlékezés

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk,
hogy jó helyre mentél, 
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Fájó szívvel emlékezünk 2001. július 28-ra,

DOBOS BERTA

halálának 11. évfordulóján. A megemlékező 
szentmise ma 19 órakor lesz a csíktaplocai 
templomban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei. (22327)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk, 

GERGELY SÁNDOR 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, 
virágot helyeztek és mély fájdalmunk-
ban osztoztak. Emlékét szívünkben 
örökre megőrizzük. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely

elhalálozás

A csend beszél tovább,
helyettem ő mondja el,
A csend beszél tovább,
helyettem ő énekel.
Elbúcsúzom, de ott leszek,
Ahol a szél zúg,
a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.
Akkor is hallod hangomat,
hogyha fáj, hogyha nem szabad,
Mindig itt vagy és ott leszek,
ahol a szél zúg a nap nevet...
 (Republic)

Soha el nem múló fáj-
dalommal emlékezünk 
2007. július 24-re, a drága 
jó gyermek, testvér, nagy-
néni, sógornő, rokon és 
önzetlen jó barát,

GRÁNCSA EMESE-ADRIANA
(Mesi)

halálának ötödik évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. július 28-án 
reggel 7 órakor lesz a Millenniumi római 
katolikus templomban. Áldott emlékét 
szívünkben örizzük. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szerettei.

Eljött az emlékezés napja,
neked szól a templom harangja,
érted imádkozunk 
halkan zokogva,
legyen áldott a föld, 
mely ráhullt koporsódra.

Fájó szívvel emlékezünk 
2011. július 29-re,

KÓKA EMESE
(Mesike)

halálának első évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. július 29-én, va-
sárnap reggel 9 órakor lesz a csíkzsögödi 
templomban. Emléked örökre szívünkben 
őrizzük. Nyugodjál csendesen! Szerette-
id – Csíkzsögöd. (22328)

Nem múlnak el ők, 
kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok évek.
 Juhász Gyula

Fájó szívvel emlékezünk 
1997. augusztus 1-jére,

JAKAB GÁBOR

halálának 15. évfordulóján. 
A megemlékező szentmi-
se 2012. július 28-án 19 órakor lesz a 
csíkzsögödi templomban. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! Szerettei – 
Csíkszereda. (22334)

Megtört szívünk és lelkünk soha el 
nem múló fájdalmával emlékezünk 2002. 
július 29-re, egyetlen gyermekünk,

dr. BIRÓ BÉLA-FERENC

halálának 10. évforduló-
ján. Eltávozása nyitott, 
soha be nem gyógyuló 
sebet hagyott lelkünkben, 
melynek fájdalmát elmú-
lásunk napjáig szívünkben hordozzuk. 
Örökké bánatos szülei. (22317)

A székelyudvarhelyi székhelyű, színesfémöntéssel és fém-
forgácsolással foglalkozó SELECT METLEMPLAST Kft.

GÉPÉSZMÉRNÖKÖT alkalmaz.

Ajánlatunk: szakmai fejlődési lehetőség, CNC gépek programozása és szer-
vizelése, számítógépes tervezés, komoly tapasztalatszerzési lehetőség, színesfém-
öntödében, korszerű munkaeszközök/munkafeltételek, ételjegy. A szállítás meg-
oldható Szentegyháza, Keresztúr vagy más környező településekből. 

Elvárások: felsőfokú gépészmérnöki  végzettség, általános műszaki ismere-
tek, számítógépes ismeretek (Word, Excel), nyitottság, szolgálatkészség, rugal-
masság.

Előnyök: hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, gépészeti tervezői isme-
retek, angol vagy német nyelv legalább középfokú ismerete.

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését kézzel írott szakmai 
önéletrajzával együtt a cég székhelyén, a Fások utca 14. szám alatt munkanapokon 

8–14 óra között. Érdeklődni a 0744–633521-es telefonszámon lehet.

Hargita megyei hálózatunk bővítéséhez

termékértékesítő kollégákat keresünk.

A munkakör leírása: új ügyfelek felkutatá-
sa, ügyfélállomány gondozása, az értékesítéshez kapcsolódó adminisztrációs 
feladatok elvégzése. Elvárások: jó kommunikációs készség, ügyfélcentrikus 
hozzáállás, eredményorientált gondolkodásmód, minimum középfokú vég-
zettség, számítógépes ismeretek, magyar és román nyelvtudás. Amit kíná-
lunk: fiatal, dinamikus csapat, díjmentes képzések, versenyképes jövedelem. 
Jelentkezés módja: Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
küldje el fényképes önéletrajzát a tbicreditcsik@yahoo.ro e-mail címre. 

További információk a 0727–772274-es telefonszámon.

Ausztriai, németországi, 
svájci és egyéb uniós munkale-
hetőségek 

• szakmunkások;
• segédmunkások részére! 

Telefon: 0036–30–449–
3848; 0036–30–323–3409

„S mert halhatunk bármelyik 
percben,
S célunk mégis az örökkévalóság,
Minden igaz ember ezért hős,
S az emberszívben van a legtöbb 
jóság.” 

 (Ady Endre)

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, tesvér, após, 
apatárs, vő, rokon és jó barát, 

BEREI SIMON 

életének 53., házasságának 26. 
évében, hirtelen elhunyt. Drága 
halottunk földi maradványa-
it 2012. július 27-én 13 órakor 
helyezzük örök nyugalomra, az 
unitárius egyház szertartása sze-
rint, a bözödi szülői háztól a helyi 
unitárius temetőben. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A gyá-
szoló család – Székelyudvarhely 

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, testvér, 
rokon, szomszéd és barát, 

SZŐCS SÁNDOR 

életének 53., házasságának 23. 
évében, 2012. július 25-én rövid, 
de türelemmel viselt betegség 
után elhunyt. 

Nemes jó szíve, mellyel úgy sze-
retett minket, megszűnt dobogni. 
Dolgos kezei örökre lehanyatlot-
tak. Példás élete, önfeláldozó sze-
retete a legfájóbb és legszentebb 
emlékünk marad, melyet soha el 
nem felejtünk.

Drága halottunkat 2012. július 27-
én, pénteken 15 órakor helyezzük 
örök nyugalomra, a református 
egyház szertartása szerint, a 
Szent Miklós-hegyi ravatalozó-
ból a helyi temetőben. Pihenése 
legyen csendes, emléke áldott! 
Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. A gyá-
szoló család – Székelyudvarhely



> Visszalépett Berki ellenfele. Nem 
épült fel Berki Krisztián egyik nagy riváli-
sa, Teng Haj-pin (Teng Haibin) kínai tor-
nász a két hete elszenvedett sérüléséből, 
így a lólengés 2004-es ötkarikás bajnoka 
nem indul a londoni olimpián. Tengnek 
július közepén, az észak-írországi edzőtá-
borban szakadt el egy izom a bal alkar-
jában. Benevezték ugyan az olimpiára, 
de most visszaléptették, és helyette Kuo 
Vej-jangot (Guo Weiyang) indítják. A 
kínaiak számára azért nagy érvágás Teng 
kiválása, mert ő az egyik alapembere a 
csapatnak, amely címvédésre törekszik 
Londonban. A fér� ak – köztük a két ma-

gyar kvótás, Berki Krisztián és Hidvégi 
Vid – szombaton lépnek a szerekhez a 
selejtezőben. Berki a lólengés egyik esé-
lyesének számít a brit Louis Smith-szel 
együtt, míg Hidvégi ugyanezen a szeren 
a nyolcas döntőbe szeretne bekerülni.

> Kővágó sem indulhat. A nemzet-
közi Sportdöntőbíróság (CAS) döntése 
értelmében doppingvétség miatt nem 
indulhat a londoni olimpián Kővágó 
Zoltán Európa-bajnoki bronzérmes disz-
koszvető – tájékoztat a Magyar Atlétikai 
Szövetség (MASZ). „A CAS másodfokú 
döntésében helyt adott a Nemzetközi 

Atlétikai Szövetség fellebbezésében fog-
laltaknak, mely szerint a sportoló meg-
szegte doppingellenes kötelezettségeit, és 
kivonta magát a doppingellenőrzés alól” 
– áll a MASZ csütörtöki közleményében. 
A MASZ tájékoztatása alapján Kővágó 
ellen a nemzetközi szövetség, az IAAF 
indított eljárást korábban, ám a három-
tagú független magyar doppingbizottság 
felmentette a versenyzőt, mivel úgy ítélte 
meg, hogy nem követte el a „terhére rótt 
cselekményt”, s nem szegte meg dopping-
ellenes kötelezettségeit. A nemzetközi 
szövetség ezek után fordult a CAS-hoz. 
Az athéni játékokon ezüstérmes dobóat-

léta, aki idei eredményei alapján London-
ban is éremesélyesnek számított, kétéves 
eltiltást kapott. A mostani összességében 
már a negyedik doppingügy az olimpiá-
ra készülő magyar versenyzők körében. 
Július elején derült ki, hogy az evezős 
Juhász Adrián nem utazhat Londonba, 
így Simon Béla Széll Domonkossal indul 
a kormányos nélküli kettesek versenyé-
ben. Juhász hét hónapos eltiltást kapott. 
Korábban a vízilabdázó Török Béla, a bő 
olimpiai keret tagja produkált pozitív 
tesztet, mivel vízhajtótartalmú vérnyo-
máscsökkentőt szedett. A szegedi pólóst 
fél évre tiltották el.hí
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Bár már szerdától rendeztek egy 
pár sportágban mérkőzéseket 
az olimpián, a hivatalos megnyi-
tóra ma kerül sor Londonban. Az 
előzetes híresztelések szerint a 
megnyitóünnepség időtartamát 
lecsökkentették.

Több millió sportrajongó 
mától közel három hé-
tig élvezheti a Londoni 

Olimpiai Játékokat. Az olimpia 
ideje alatt 26 sportág 39 ágában 
osztanak érmeket. Összesen 302 
aranyérem vár gazdára. Ma este 
a sportolók azonban még a meg-
nyitóünnepségen kell részt ve-
gyenek, amely hosszát az eredeti 
elképzelésekhez képest lecsök-
kentették. A csökkentésre azért 
van szükség, hogy azok a nézők 
is hazajuthassanak, akik a közös-
ségi közlekedést használják.

A szervezők (LOCOG) cá-
folták azt a médiaértesülést, hogy 
a műsort biztonsági okokból kel-
lett kissé megkurtítani. A Danny 
Boyle � lmrendező által megálmo-

dott megnyitó helyi idő szerint 
este kilenckor (romániai idő sze-
rint 23 órakor) kezdődik, és éjfél 
után ér véget. A LOCOG közlése 
szerint egy 3-4 perces akrobatikus 
kerékpáros betétszámot vágtak ki 
belőle.

A csoda szigetei címet viselő 
show 27 millió fontba kerül, és 
tízezer szereplő közreműködésé-
vel bonyolítják le. A most kiszi-
várogtatott hírek szerint a 204 or-
szágból érkező sportolók a vidéki 
Angliát idéző díszletek között 
vonulnak majd be a stadionba, 
az állati szereplőgárda pedig 12 
lóból, három tehénből, két kecs-
kéből, tíz tyúkból, kilenc libából, 
egy juhnyájból és terelőkutyákból 
áll össze.

A 80 ezer férőhelyes Olimpi-
ai Stadionban, ahol II. Erzsébet 
brit uralkodó nyitja meg hivata-
losan a játékokat, mintegy száz 
állam- és kormányfő lesz jelen. A 
ceremóniát világszerte körülbelül 
egymilliárd tévénéző követi majd 
� gyelemmel.

A kicsi, a nagy, 
a sovány és a kövér
Az ötkarikás versenyek rajt-

ja előtti „méretvételek” sorában 
csütörtökön a centiben és kilóban 
mérhető csúcsokat tette közzé a 
londoni olimpiai sajtószolgálat, 
amelynek összesítése szerint egy 
kínai fér�  kosárlabdázó az olimpi-
ai faluban lakó sportolók legmaga-
sabbika. Csang Csao-hszü (Zhang 
Zhaoxu) 2,19 méteresre nőtt, míg 
ellenpontként a legalacsonyabb 
titulust egy venezuelai atlétanő, a 
200 méteres síkfutásban nevezett 
Necerly Soto érdemelte ki mind-
össze 132 centiméteres termeté-
vel. A sajátos testsúlyvetélkedőt 
– mondhatni, hogy ismételten, 
vagyis a pekingi olimpiához ha-
sonlatosan – a guami cselgán-
csozó, Ricardo Blas Jr. nyerte, aki 
alatt a mérleg 217 kilogrammot 
mutatott. A legkönnyebb olim-
piai résztvevő ugyanakkor keve-
sebb, mint egyheted ennyit nyom: 
a japán ritmikus gimnasztikázó 
Teramoto Aszuka alig 30 kiló.

Hivatalosan is elkezdődik 
az olimpia

Ma megnyitják az olimpiát

Megkezdik a magyarok a menetelést
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Ma: megnyitóünnepség (21.30–
24.30 óra, Olimpiai Stadion).

Holnap: Sportlövészet: fér�  
légpisztoly, női légpuska, alapver-
seny, döntő (10.15–18); Tollaslab-
da: fér�  és női egyes és páros, illetve 
vegyespáros selejtező (10–1);

Kosárlabda: női csoportmérkő-
zések (11–2); Íjászat: fér�  csapatver-
seny,

 Döntő (11–21); Strandröplab-
da: fér�  és női selejtező (11–1.50); 
Asztalitenisz: fér�  és női egyes, 
selejtező és 1. forduló (11–24); 
Cselgáncs: fér�  60 kg és női 48 kg, 
selejtező, döntők (11.30–18.30); 
Evezés: fér� ak: kormányos nélküli 
kettes, könnyűsúlyú négyes, nyolcas, 
egypár, kétpár, négypár, előfutamok, 
nők: kormányos nélküli kettes, egy-
pár, négypár, előfutamok (11–17); 
Röplabda: női csoportmeccsek 
(11.30–1.30); Kézilabda: női cso-
portmérkőzések (11.30–23.45); 
Lovassport: lovastusa – egyéni 
és csapat, díjlovaglás (12–18.15), 
Kerékpár: fér�  országúti mezőny-
verseny (12–18.15); Úszás: fér� -
ak: 100 m mell, 400 m gyors, 400 
m vegyes, előfutamok, nők: 100 
m pillangó, 400 m vegyes, 4 x 100 
m gyorsváltó, előfutamok; fér� -
ak: 100 m mell, elődöntő, 400 m 
gyors, döntő, 400 m vegyes, dön-
tő, nők: 100 m pillangó, elődöntő, 
400 m vegyes, döntő, 4 x 100 m 
gyorsváltó, döntő (11–23.55); Ví-
vás: női tőr, egyéni, selejtező, döntő 
(12.30–22.30); Torna: fér�  selejtező 
(13–0.10); Tenisz: fér�  és női egyes 
és páros, 1. Forduló (13.30–22); 
Labdarúgás: női csoportmeccsek 
(14–23.45); Tollaslabda: fér�  és női 
egyes és páros, illetve vegyespáros, 
selejtező (12.30–19); Ökölvívás: 
fér�  56 kg és 75 kg a 16 közé jutásért 
(15.30–1.30); Súlyemelés: női 48 
kg, A csoport (17.30–19.30).

Vasárnap: Tollaslabda: fér�  és 
női egyes és páros, illetve vegyespáros, 
selejtező (10.30–24.45); Gyeplab-
da: női csoportmérkőzések (10.30–

24.45); Női csapatverseny: döntők 
(11–21); Kosárlabda: fér�  csoport-
mérkőzések (11–2); Strandröplab-
da: fér�  és női selejtező (11–1.50); 
Asztalitenisz: fér�  és női egyes 2. 
forduló (11–24); Sportlövészet: 
nők: légpisztoly, alapverseny, döntő, 
skeet, alapverseny, döntő (11–19); 
Torna: női selejtező (11.30–23.30); 
Cselgáncs: fér�  66 kg és női 52 kg, 
selejtezők, döntők (11.30–18.30); 
Evezés: fér� ak: könnyűsúlyú né-
gyes, reményfutam, egypár, remény-
futamok, kétpár, reményfutam, 
könnyűsúlyú kétpár, előfutamok; 
nők: nyolcas, előfutamok, egypár, re-
ményfutamok, könnyűsúlyú kétpár, 
előfutamok (11–14); Röplabda: fér-
�  csoportmérkőzések (11.30–1.30); 
Kézilabda: fér�  csoportmérkőzések 
(11.30–24), Magyarország–Dánia 
(23.15); Lovassport: lovastusa – 
egyéni és csapatverseny, díjlovaglás, 
2. nap (12–18.15); Úszás: fér� ak: 
100 m hát, 200 m gyors, 4 x 100 m 
gyorsváltó, előfutamok; nők: 100 
m hát, 100 m mell, 400 m gyors, 
előfutamok; fér� ak: 100 m hát, elő-
döntő, 200 m gyors, elődöntő, 100 
m mell, döntő, 4 x 100 m gyors-
váltó, döntő; nők: 100 m hát, elő-
döntő, 100 m mell, elődöntő, 100 
m pillangó, döntő, 400 m gyors, 
döntő (11–24); Súlyemelés: fér�  
56 és női 53 kg, B csoport (12–23); 
Vízilabda: fér�  csoportmérkőzések 
(12–24); Magyarország–Szerbia 
(17.30), Románia–Nagy-Britannia 
(20.20); Vívás: fér�  kard, selejtező, 
döntő (12.30–21.50); Tenisz: 1. 
forduló (13.30–22); Kerékpár: női 
mezőnyverseny (14–18.15); Lab-
darúgás: fér�  csoportmérkőzések 
(14–23.45); Kajak-kenu: Fér�  C-1 
és K1, előfutamok (15.30–19.40); 
Ökölvívás: féri 60 kg és 69 kg, a 16 
közé jutásért (15.30–1.30); Mű-
ugrás: nők, szinkron, 3 m, döntő 
(17–18.10).

Az eseményeket az M1 és M2, 
illetve a TVR1, TVR2 és a Dolce 
Sport közvetíti.

Olimpiai műsor
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Péntek
Az év 209. napja, az év hátralévő napjainak 

száma 157. Napnyugta ma 20.48-kor, napkelte 
holnap 5.56-kor. 

Isten éltesse 
ma Liliána és Olga, holnap Szabolcs, va-

sárnap pedig Flóra és Márta nevű olvasóinkat, 
valamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az angol eredetű Liliána jelentése: liliom. 

A Helga orosz formájából származó Olga je-
lentése: egészséges. A magyar eredetű Szabolcs 
jelentése ismeretlen. A latin eredetű Flóra je-
lentése: virág, míg a héber eredetű Márta jelen-
tése úrnő.

Július 27-én történt 
1952. A Szovjetunióban átadták a Volga és 

a Don folyó között épített Lenin-csatornát. 
1953. Panmindzsonban a fegyverszüneti 

szerződés megkötésével véget ért az 1950-től 
zajló koreai háború. 

Július 27-én született 
1824. ifj. Alexandre Dumas francia regény- 

és drámaíró 
1835. Giosué Carducci Nobel-díjas olasz 

költő, irodalomtörténész 
1848. Eötvös Loránd fizikus, akadémikus 

Július 27-én halt meg 
1365. IV. Rudolf osztrák császár 
1995. Rózsa Miklós háromszoros Oscar-

díjas, magyar születésű amerikai zeneszerző

helytörténeti évfordulók

• Százhatvan éve, 1852. július 27-én Fe-
renc József császár futó látogatást tett Csíksze-
redában. Sepsiszentgyörgyről jött és Szé kely-
udvarhelyre távozott, látogatásáról csak ennyit 
tudunk meg egy, a csíkszentgyörgyi plébánia 
levéltárában található feljegyzésből. Vele volt 
Erzsébet királyné is. 

• Százötvenöt éve, 1857. július 27-én 
született Haralyban, Háromszéken Fejér Ig-
nác római katolikus plébános, egyházi író. 
Csíksomlyón is tanult.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Páll Enikő tart fogorvosi ügyeletet a Virágok 
sétánya 6/1. szám alatti rendelőjében (telefon: 
0266–219 807).

Napról napra
szabadidő
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EKE-tábor

Ilyen tábor még nem volt

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) székelyudvarhelyi osz-
tályának szervezésében jövő 

keddtől vasárnapig , a szentegyházi 
termálstrand szomszédságában tartják 
az EKE huszonegyedik országos ván-
dortáborát. A Hargita lábánál zajló 
táborban közel húsz túra közül válo-
gathatnak a jelentkezők, ugyanakkor 

nem áll meg az élet a természetjárás 
után sem, ötnapos, igazi tábori élet 
vár mindenkire. A részvételi díj 90 lej, 
EKE- és MKE-tagoknak 45 lej, kis-
gyermekeknek ingyenes, gyerekeknek 
(6–12 év) 20 lej, diákoknak pedig 60 
lej. A napi jegy 20 lejbe kerül – ez az 
összeg nem tartalmazza a kiadványo-
kat és az ajándékot.
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Míves Emberek Sokadalma
Mától vasárnapig tizenharmadik alka-

lommal szervezik meg Székelyudvarhelyen 
a Míves Emberek Sokadalmát. Székelyföld 
és Erdély aktív kézműveseinek találkozójára 
számos fellépő érkezik Sepsiszentgyörgyről, 
Csíkszeredából, Szentegyházáról, de a kon-
certek mellett természetesen alkalom nyílik 
táncolni is, főleg a holnap esti táncházban.

Székely gyerektábor
Ingyenes Hagyományőrző Székely 

Gyerektábort szervez a SZIA Alapít-
vány és a HCIM udvarhelyi szervezete a 
székelyudvarhelyi Határpatak Panziónál 
7–14 éves gyerekeknek. A programban ro-
vásírás-oktatás, néptánc- és népdaltanítás, 
íjászat, kézműves foglalkozások, honismereti 
kirándulások szerepelnek. A helyek száma 
korlátozott, jelentkezni hétfőn 20 óráig lehet 
a 0745–214802 és a 0720–531 454-es tele-
fonszámon.

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket vetí-

tik a Relax Caffe Club 3D-s mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. szám): 
ma 18 órától az Utolsó léghajlító, míg 20 órá-
tól az Avatar című filmet. A filmeket több-
ször is meg lehet tekinteni a hétvége folya-
mán. Holnap 18, illetve vasárnap 14 órától 
vetítik továbbá A végső állomás című film 
negyedik epizódját. Nem feledkeztek meg az 
animációs filmek kedvelőiről sem: holnap 14, 
valamint vasárnap 11 órától a Verdák 2 című 
filmet vetítik.

Málnaszüret Fesztivál
Harmincharmadik alkalommal szervezik 

meg Székelyvarságon jövő hétvégén, pén-
tektől vasárnapig a Málnaszüret Fesztivált. 
A színes programban szerepel többek közt 
focibajnokság, favágó verseny, fogathajtó be-
mutató, de természetesen a hagyományőrző 
foglalkozások sem maradnak ki, az érdeklő-
dők többek közt elleshetik a zsindelykészítés 
fortélyait. A fesztivált vasárnap este hagyo-
mányos bál zárja a helyi kultúrotthonban.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

HIRDETÉS

HIRDETÉS

www.parapista.com

para

– Azt hiszem, hogy a férfiak 99%-a vasalás 
közben kezd el töprengeni a nősülésen!
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skandi pályázati szelvény 2012. július 27.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. augusztus 8-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

"

Sorsoltunk!

A július 9–13. között megjelent skan di fel ad
ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a székelyudvarhelyi Raffai Edit-
nek (Szabók u. 18/10) kedvezett a szeren cse, 
akit nyereménykönyvvel jutalmazunk!

 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések:  ...akkor lett hároméves; 
Joseph Heller – A huszonkettes csapdája; 
Molnár György – Elefánt – Omega; ...hol az 
egyik cipeli, hol a másik; George Martin – 
Lázálom. 

GPS-szel vizsgálták 
a menekülő birkákat

Ahelyett, hogy egyenként szétszalad
nának, és összevissza menekülnének, 
a juhok összetömörülnek, ha ragado

zó támadja meg őket.
A brit kutatásban résztvevőknek egy ál

lítólag 40 éves teóriát sikerült igazolniuk, bár 
valószínűleg a birkapásztorok ezt a jelenséget 
már korábban felfedezték.

Azt már korábban bebizonyították, hogy 
a juhok tényleg a nyáj közepére törekednek, 
amikor a ragadozók elől próbálnak elbújni. 
Ám most először GSPszel is igazolták ezt. A 
kutatók a Current Biology című szaklapban 
tették közzé eredményeiket. A kísérletet egy 
ausztrál kelpie terelőkutyával (egy hazánkban 
kevésbé ismert pásztorkutyával) végezték a 
kutatók. A birkanyájat egy nyitott kapu felé 
terelték a kutyával, miközben figyelték a juhok 
mozgását. A juhok akkor kezdtek a nyáj köze
pe felé törekedni, amikor a kelpie 70 méterre 
közelítette meg a nyájat. Bill Hamilton, evolú
ciós biológiával foglalkozó brit kutató szerint 

az egyes egyedek azért igyekeznek középre, 
hogy csökkentsék az esélyét annak, hogy a ra
gadozó éppen őket kapja el.

A kutatók minden birkára GPSjeladót 
szereltek, a kutya segítségével pedig kontrol
lálhatóvá tették a kísérletet – egyébként nehéz 
lett volna egy támadást valódi ragadozókkal 
megrendezni és megismételni. Andrew King, 
a londoni The Royal Veterinary College (Ki
rályi Állatorvosi Főiskola) munkatársa, a cikk 
egyik szerzője szerint így most először tudták a 
nyájbeli összes birka mozgását megfigyelni.

„Korábban csak annyit tudtunk mondani, 
hogy igen, nekiindulnak, és középre futnak” 
– tette hozzá az állatorvosi főiskola kutató
ja. Most viszont már mindegyik állatról meg 
tudták mondani, hogy miként viselkedett. 
Mindennek azért van jelentősége, mert így 
azokat a neurológiai, idegrendszeri változáso
kat is tanulmányozhatják a kutatók, amelyek 
a kollektív viselkedést szabályozzák és az egye
dek közötti magatartást befolyásolják.

Beolvadva a természetbe fotó: pinti zsuzsánna

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is meleg, napos idő lesz, ám a 
hegyvidéken a gomolyfelhőzetből több helyen 
is kisebb eső alakulhat ki. Melegfronti tünetek 
jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. 

Kicsit kényszerhelyzet is szülte az idei 
Csíkszeredai Városnapok azon újdonságát, 
miszerint „totális hadat üzentek” – így fogal-
mazott Antal Attila alpolgármester – a bóv-
liárusoknak. Kényszerhelyzet azért, mert a 
felújítás alatt álló Temesvári sugárút helyett, 
a bóvliárusok eddigi helyén állnak majd a 
lacikonyhák. Az árusok eddig úgy hozzá-
tartoztak a városnapokhoz, mint a farok a 
kutyához, asztalaik, sátraik megtöltötték a 
Sadoveanu utca park mellett húzódó szaka-
szát, éjjel-nappal árulták az olcsó, műanyag, 
kínai játékokat, a bizsut, a tányérokat, de ami 
még lényegesebb, örökké tömeg hömpölygött 
azon az utcán, mindig nézelődők, vásárlók 
sokasága volt látható az asztalok előtt. Kí-
váncsian várom, milyen lesz a városnap idén 
nélkülük. Személy szerint én egy dekát sem 
fogom hiányolni őket, abból az önző okból 
kifolyólag sem, hogy remélhetőleg kevesebb 

pénzembe kerül egy-egy esti kiruccanás, miu-
tán nem kell megvegyek valami újabb fényes, 
csillogó, csengő-bongó játékot az azt maka-
csul követelő gyermekemnek. Én eddig is job-
ban éreztem magam a parkban, ha elkölteni 
való pénzem volt, azt is szívesebben hagytam 
ott,a népművészeti termékek vásárán, de azt 
hiszem, a fiamat nehezen fogom tudom meg-
vigasztalni, hogy az idén elmarad a két napig 
tartó műanyag játék. De sebaj, túléljük! Arra 
viszont kíváncsi vagyok, milyen lesz a döntés 
fogadtatása a város lakossága körében. Elkép-
zelhető ugyanis, hogy akárcsak a Fásy mula-
tóra, vagy a „populárisabb” programokra, a 
bóvliárusokra is nagyobb a tömegigény. És a 
tömeg nem fogja kibírni, hogy ne fejezze ki 
valamilyen formában rosszallását. Summa 
summarum, a magam részéről üdvözlöm a 
„totális hadüzenetet”. De attól tartok, jövőre 
készíthetik a szervezők a fehér zászlót. 

Városnapok bóvli nélkül
            villanás n Forró-Erős Gyöngyi
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A rejtvényben 
Friedrich Nietzsche 

egyik gondolatát 
idézzük.

9


