
Fiatalok a munkaerő-elhelyező ügynökségnél. Nem tolonganak a munkáért fotó: balázs árpád
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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.
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Bartolf HedwIg 
az új főtanfelügyelő

Segítségre számít
Szerdán délután leváltották Fe

rencz Salamon Alpárt 
főtan felügyelői tisztségéből. 
Helyére Bartolf Hedwiget 
nevezte ki a minisztérium.

Még lehet jelentkezni

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 
hónapi időszak lejárta előtt nem is akarnak munkát vállalni. A fiatalok fél éven keresztül 

havonta 250 lej támogatásban részesülnek. > 3. oldal
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london

Hivatalosan is 
elkezdődik 
az olimpia

Bár már szerdától rendeztek 
egy pár sportágban mérkő

zéseket az olimpián, a hivatalos 
megnyitóra ma kerül sor 
Londonban. Az előzetes 
híresztelések szerint a 
megnyitóünnepség időtartamát 
lecsökkentették.

költöztek

Vasas Femina FK
ASzentegyházi Vasas női labda

rúgócsapata Székely
udvar helyi Vasas Femina 
Futbal Klubbá alakult. 
Az új csapat lesz a Vasas jogutódja. 

14

12

dr. Borsa istván 

Büszke, 
hogy maradt

Már rég túlnőtte szakmai hír
neve a várost, és bár csábító 

ajánlatok szép számmal jöt
tek az évek során, ő kitartott 
döntése mellett: Csíkszere
dából nem megy el. Hogy bánjae? 
Többek között erről is kérdeztük.
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társadalom

TalálkozTak a HargiTa megyei leaDer-Térségek munkaszervezeTei

Sok dudás egy csárdában

elkobzoTT könyvek a miniszTerelnöki láTogaTáskor

Nyirő és Wass Albert 
voltak a ludasok

két legyet egy csapásra – ez is 
lehetne a mottója a csíkszeredai 
tanácsadó cég, a CDC Consulting 
kft. tegnap gyergyóremetén 
tartott rendezvényeinek: a dél-
előtti órákban az 1-es tengely-
ben meghirdetendő pályázatok 
koncepciójáról egyeztettek a 
G10-ben (G10 – Gyergyó Régió 
Helyi Fejlesztési akciócsoport) 
aktív gazdaszervezetekkel, a 
déli órákban pedig egy asztal 
köré ültek a Hargita megyében 
működő négy LEADER Helyi Ak-
ciócsoport munkaszervezeté-
nek munkatársai is.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A mezőgazdasági tudás- és 
információs rendszer 
modernizálása; Romá-

nia agrár-szerkezetváltásához 
nyújtott európai uniós pénzügyi 

támogatás kiegészítése; Társa-
dalmi és gazdasági tanácsadás a 
Hargita megyei agrárnépesség 
számára – ez lenne a pontos címe 
annak a kezdeményezésnek, amit 
mi röviden agrártanácsadási pro-
jektnek nevezünk, és aminek 
eredményeit szeretném ismertet-
ni a sajtó képviselőivel – vezette 
fel beszámolóját Csák László, 
a csíkszeredai tanácsadó cég, a 
CDC Consulting Kft. tegnap 
Gyergyóremetén tartott rendez-
vényének zárásaként. 

A projekt, eredményeit te-
kintve, minden szempontból el-
érte céljait, és gyakorlatilag meg 
is haladta azokat, hangsúlyozta 
Csák László. A CDC Consulting 
igazgatója a részleteket ismertetve 
elmondta, a rendezvény első mo-
mentumaként sikerült egy asz-
talhoz ültetniük a gyergyói G10 
LEADER-térség vezetőségét, a 

gazdaszervezeteket, meghívták a 
térség élelmiszeripari szereplőit, 
részt vett a megbeszélésen a mi-
nisztériumhoz tartozó megyei 
agrárigazgatóság vezetője Török 
Jenő, illetve György Erzsébet, a 
Hargita Megyei Vidékfejlesztési 
Egyesület részéről Tánczos Barna 
is jelen volt. 

– Vagyis itt voltak az érin-
tettek, akik majd pályáznának, 
a finanszírozó, azaz a LEADER-
térség, a szakmai tanácsadók, a 
mezőgazdasági igazgatóság és a 
CDC Consulting Kft. A találko-
zás célja, hogy a 2010-ben meg-
hirdetett pályázati rendszerrel 
kapcsolatosan (ami idén ősszel 
lesz aktív – október, november-
ben indulnak be az agrárpályá-
zatok a LEADER-térségben) in-
duljon meg egy beszélgetés, hogy 
ki mit szeretne változtatni rajta, 
van-e fantázia a jelenlegi koncep-

cióban – tudtuk meg Csák Lász-
lótól. 

A tanácsadó cég igazgatója a 
tegnapi nap másik nagy megva-
lósításaként a Hargita megyében 
működő négy LEADER-térség 
helyi akciócsoportjai, a munka-
szervezetek közti kapcsolatterem-
tését tartja. A négy helyi akciócso-
port (HACs) részéről megjelent 
munkaszervezeti vezetők, elnö-

kök, animátorok és munkatársak 
a találkozón a mindegyik szerve-
zetben jelen levő problémákra kö-
zös megoldásokról beszéltek. A 
találkozón felmerült a HACs-ok 
közötti kommunikációs rendszer 
kiépítése, a nyilvánosság előtti 
közös szereplések, közös brosú-
rák, ismertető anyagok létreho-
zása, valamint együttműködési 
lehetőségek.

mivel nem rendelkezett a meg-
felelő engedélyekkel, a rend-
őrök elkobozták Victor Ponta 
kormányfő látogatását megelő-
zően a hagyományos termékek 
vásárán könyvet árusító keres-
kedő portékájának egy részét. 
A könyvárus azonban azt állít-
ja, hogy rendelkezik a szüksé-
ges engedélyekkel, csak éppen 
nem voltak nála a papírok. az 
elkobzott kötetek szerzői Wass 
Albert és Nyirő József.

HN-információ

Nem emeltem és emelem 
fel a hangom, mert én is 
hibás voltam – jelentette 

ki megkeresésünkre az a neve el-
hallgatását kérő könyvárus, akitől 
a Ponta-látogatás alkalmával el-
kobozták az általa kínált könyvek 
egy részét, valamint rendőrségi 
kivizsgálásnak vetették alá.

– Éppen azon a napon nem 
voltak nálam az engedélyek, így 
Csíkszereda központjában a szük-
séges engedélyek nélkül árultam a 
könyveket. Ezt az esetet azonban, 
úgy gondolom, fentről szervez-
ték meg, és az intézkedő rend-
őrök csupán utasítást hajtottak 
végre – idézi fel a történteket a 
könyvárus. – Az ominózus napon 
odajött hozzám egy személy, aki 
kérdezősködni kezdett, hogy mi-
lyen könyveket árulok? Mondtam, 
hogy többek között az új Wass 
Albert-sorozatot. Még mit? Bene-
dek Elek, Tamási Áron. És Nyirő 
József-műveket is. Néhány órára 
rá a rendőrség nyilatkozatot íratott 
velem, majd a látogatás előtt bepa-
koltatták könyveim nagy részét az 

autómba, kétládányit elkoboztak, 
majd rendőrségi eljárást indítottak 
ellenem, az intézkedés során pedig 
leltárba vették a lefoglalt köny-
veket. Plusz még kaptam egy 500 
lejes büntetést, de úgy gondolom, 
hogy így is olcsón megúsztam. 
Már csak a könyveket kellene visz-
szakapjam – számolt be kérdé-
sünkre a könyvárus. 

Megjegyezte: Szomorú dolog, 
hogy a mai világban is van ilyen, 
hogy a Wass Albert, Nyirő Jó-
zsef könyveit hajlamosak felsőbb 
utasításra elkobozni, lefoglalni. 
Biztos vagyok benne, hogy aki 
ezekért felel, román nyelven is ol-
vasta a művek egy részét, tisztában 
van azzal, hogy miről szólnak. A 
szerzők körül kialakult ellensé-
ges megnyilvánulás, különböző 
utólagos meghurcoltatások pedig 
csak fokozzák a hangulatot. Most 
sikerült egy fogást találni rajtam, 
én is hibás voltam, hogy nem volt 
nálam engedély. Sajnos így jártam 
– összegezte a könyvárus.

BARtoLf HEDWiG HARGitA mEGyE úJ főtANfELüGyELőJE

Számít kollégái segítségére

JöVő HétEN ismét

Ifjúsági Üzleti Program

szerdán délután leváltották 
fe  rencz salamon Alpárt főtan-
felügyelői tisztségéből. Helyére 
bartolf Hedwiget nevezte ki a 
minisztérium.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az oktatási minisztérium 
2012. július 25-én kel-
tezett, 4826-os számú 

rendelete alapján a tanév végéig, 
augusztus 31-ig, Bartolf Hedwig 
lesz Hargita megye főtanfelügye-
lője. Ferencz Salamon Alpár eddi-
gi főtanfelügyelőt a menedzsment 
és decentralizálás feladatkörével 
bízza meg az új főtanfelügyelő, 
amelyet eddig ő maga látott el.

Bartolf Hedwig a Hargita Népé-
nek elmondta, elvállalta a megbí-
zatást, és reméli, fenn tudja tartani 

Hargita megye oktatási rendszeré-
ben a normalitást. Legjobb tudása 
szerint igyekszik végezni munká-
ját, amelyben számít kollégái – a 
tanfelügyelők, oktatási intézmé-
nyek igazgatói, a pedagógusok – 
segítségére. Hiszen jó munkát vé-
gezni igazán csak csapatban lehet. 

Ferencz Salamon Alpár jú-
lius 25-én délután fél négykor 
kapta meg az értesítést, amely-
nek értelmében megszűnik a 
főtanfelüg yelői kinevezése. 
Már korábban nyilvánosságra 
hozta, hogy amennyiben ver-
senyvizsgát hirdetnek erre az 
állásra, nem fog részt venni, 
ám augusztus 31-ig végigviszi 
mandátumát. Ferencz Salamon 
Alpár örvend, hogy Bartolf 
Hedwig lesz az utóda, hiszen 
olyan szakemberről van szó, aki 
tisztában van a tanfelügyelőség 
működésével és ismeri a megye 
tanintézményeit is. A leköszö-
nő főtanfelügyelő reméli, hogy 
a kormányzó párt minimum 
középtávon, ha nem hosszú tá-
von megtartja kolléganőjét a 
főtanfelügyelői tisztségben.

Leader-találkozó. Közös célok

Tizenkettedik alkalommal szer-
vezik meg jövő héten Csík-
szeredában az ifjúsági üzleti 
Programot középiskolás diákok 
számára. a megnyitón Diósi 
László, az otP Románia vezér-
igazgatója tart előadást.

T. É.

Évente három helyszínen, 
Magyarországon (idén Ta-
tabányán), a kárpátaljai Be-

regszászon és Csíkszeredában szer-
vezi meg a Calasanctius Alapítvány 

középiskolások számára az Ifjúsági 
Üzleti Programot. Elméleti tudást 
és gyakorlati ismereteket szerezhet-
nek a diákok az üzleti tervezés, a 
marketing, valamint média és kom-
munikáció területén. 

Amint azt Székely Barnabás 
öregdiáktól megtudtuk, a program 
mára már 1200-nál több öregdiák-
kal büszkélkedik, Csíkszeredában 
az elmúlt 11 évben 450-nél több 
résztvevő szerzett ismereteket és 
tapasztalatokat az üzleti tervezés te-
rén és töltött el felejthetetlen hetet 
csapattársaival és az előadókkal. 

Idén száznál több diák jelezte 
részvételi szándékát a programon, 
hogy magyarországi és hazai szak-
emberek irányításával gazdagod-
jon elméleti és gyakorlati tudása. 
A magyarországi előadók mellett 
Diósi László, az OTP Románia 
vezérigazgatója, Sógor Csaba 
európai parlamenti képviselő és 
Kurkó János vállalkozó tart elő-
adást a diákoknak. 

A programot vasárnap délelőtt 
11 órakor Diósi László előadása 
nyitja meg a Sapientia egyetem 
nagyaulájában
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Körkép

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

hargitanépe

csík

Fiatalok a munkaerő-elhelyezőnél. Nem mind akarnak dolgozni fotó: balázs árpád

Ma még elfogadják a végzős 
diákok munkanélküli segélyre 
vonatkozó kérelmét a megyei 
munkaerő-elhelyező ügynök-
ségnél. Az intézmény osztály-
vezetője szerint a fiatalok nagy 
része kihasználja az állam által 
nyújtott lehetőséget, sőt a hi-
vatalosan meghatározott hat 
hónapi időszak lejárta előtt 
nem is akarnak munkát vállal-
ni. A fiatalok fél éven keresztül 
havonta 250 lej támogatásban 
részesülnek.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A középiskolai ,  i l letve 
egye temi tanulmányo-
kat befejező fiatalok kö-

zül eddig legtöbben – 552-en – a 
megyeközpontban jelentkeztek a 
megyei munkaerő-elhelyező ügy-
nökségnél, a székelyudvarhelyi 

kirendeltségnél 364, illetve 
Gyergyószentmiklóson 179 akta-
csomót fogadtak el az intézmény 
munkatársai.

– Sajnos, a regisztrált fiatal 
munkanélküliek többsége a kö-
vetkező fél évben a rendszerben 
is marad, tapasztalataink azt 
mutatják, a 6 hónap lejárta előtt 
nincs szándékukban munkába 
állni, sőt sokan ezt követően is a 
szülőkre támaszkodnak – mond-
ta 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 szerint 
– az európai uniós pályázatoknak 
köszönhetően – most rengeteg 
ingyenes képzésen vehetnek részt 
a munkanélküliek a munkaköz-
vetítő irodáknál is, természete-
sen, akik a munkanélküli segélyre 
jelentkeznek, azoknak kötelező 
módon részt kell venniük vala-
milyen továbbképzésen. Ezzel a 
fiatalok többsége is tisztában van, 
a jövőt tekintve azonban bizony-
talanok.

– Nem tudom, milyen képzést 
választok majd, talán elárusító-
nő lennék, úgyhogy valami ezzel 
kapcsolatos lenne jó – mondta 
egy, az ügynökségnél éppen sor-
ban álló lány.

A végzősök számára szep-
tembertől kezdődnek majd a to-
vábbképzések, mielőtt azonban 
választanának a meghirdetett sza-
kok közül, szakmai tanácsadáson 
vehetnek részt. 

– Tapasztalat hiányában, meg-
felelő szakképesítés nélkül esélyte-
len elhelyezkedni. A vállalkozók 
sem szívesen alkalmaznak fiatalo-
kat, bár az állam támogatást nyújt 
azoknak a cégeknek, akik frissen 
végzetteket alkalmaznak – nyilat-
kozta Jánó.

Tapasztalatait az ügynökség 
statisztikai adatai is alátámasztják, 
tavaly mindössze 189 vállalkozó 
használta ki a támogatást. Egyéb-
ként az állam 500 lej pénzösszeg-
gel támogatja a cégeket, ha szak-
képesített végzőst alkalmaznak, 

600 lejt fizet, ha elméleti és 750 
lejt, ha felsőfokú frissen végzett 
személyt alkalmaznak. Ezenkívül 
inasképzésre 250 lej juttatást ad 
az állam a vállalkozóknak, ebben 
a kategóriában 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 növekedni 
a munkanélküliségi ráta Hargita 
megyében, a júliusi adatok szerint 
7581 személy szerepel az ügynök-
ség nyilvántartásában. Az adatbá-
zisban szereplő 15–24 év közötti 
munkanélküliek aránya pedig – 
az osztályvezető becslése szerint – 
19,74 százalékról 21 százalék fölé 
fog ugrani.

Még lehet jelentkeznI

Növekszik a munkanélküli segélyt kérelmezők száma

hirdetés
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udvarhely

Körkép

> Megnyitották a Pulzus közös ki-
állítását. Szép számban gyűltek össze 
tegnap délután az első alkalommal meg-
rendezett székelyudvarhelyi művésztelep 
képzőművészeinek kiállítására, melynek 
a Haáz Rezső Múzeum képtára adott ott-
hont. Az első alkalom sikereiből kiindulva 
a szervezők szeretnék minden évben meg-
rendezni a tábort, és összehívni újabb he-
lyi és régióbeli művészeket hasonlóan ter-
mékeny alkotótáborra. – Egy születésnek 
vagyunk a tanúi, hiszen év elején vetődött 
fel először a művésztelep létrehozásának 
kérdése, amelyet, mint a példa is mutatja, 

sikeresen tudtunk felkarolni és létrehozni. 
Az első tábor után még nehéz következte-
tést levonni, de örvendünk, hogy össze-
fogással és közreműködéssel létrejött. Tíz 
képzőművész tíz napon keresztül alkotott, 
hogy hírnevet tudjunk teremteni a Pul-
zusnak, és jövőre is létre tudjuk hozni – 
mondta köszöntőbeszédében Szőcs End-
re, a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont igazgatója. Kovács Árpád 
művészettörténész az öröm és a köszönet 
mentén szólalt meg, és elmondta, hogy a 
művészek jól érezték magukat, és a baráti 
hangulat nyújtotta feltöltődéssel alkották 

meg a kiállított munkákat. „Örülök, első-
sorban annak, hogy Berze Imre művészet-
történész felvetett ötletét sikerült felkarol-
ni és támogatni, hiszen létre tudtunk hoz-
ni egy nemzetközi jellegű művésztábort. 
Emellett köszönetet szeretnék mondani a 
tábor láthatatlan résztvevőinek is, hiszen 
Hargita Megye Tanácsa, Székelyudvarhely 
Város Önkormányzata és a Communitas 
Alapítvány támogatása nélkül nem jöhe-
tett volna létre sem a tábor, sem pedig a 
kiállítás” – jegyezte meg Kovács Árpád. A 
kiállításon beszédet mondott Vécsi Nagy 
Zoltán művészettörténész, aki elsősorban 

a Pulzuson részt vevő tíz művészt mutatta 
be, illetve művészeti stílusaikról, alkotá-
saikról beszélt. Ugyanakkor azt is hozzá-
tette, hogy a művésztelep első kiadásában 
nem volt semmiféle műfaji vagy temati-
kai megkötés, a művésztelep koncepciója 
tulajdonképpen az volt, hogy a képző-
művészek Udvarhelyen alkossanak. A 
rendezvényt Ütő Gusztáv hangköltészeti 
performansza zárta, amelyen saját pulzu-
sának adott hangot a tíz művész. A Pulzus 
művésztelep képzőművészeinek közös ki-
állítása szeptember 1-ig látogatható a mú-
zeum képtárában. (Radó Krisztina)hí
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Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala, az Átalvető programmal 
partnerségben  szombaton ismét 
megszervezi a Hagyományos helyi 
termékek vásárát a Márton Áron 
téren. A vásár immár rendszeres-
sé vált, ennek pedig a vásárlókon 
kívül a helyi termelők is örülnek. 
Sinka Árpád nyikómalomfalvi ter-
melő szerint eljön az idő, amikor 
mindenki várni fogja az utolsó 
szombatot.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A húszas évei elején járó fiatal 
gazda, a nyikómalomfalvi 
Sinka Árpád elmondása 

szerint egy éve kezdett neki a sajt-
készítésnek. Mint érdeklődésünkre 
elmondta, az általuk termelt tejet 
évekig egy közeli tejfeldolgozó cég 
vásárolta fel minimális áron, de a ta-
valy egy, a Gyulafehérvári Caritas Vi-
dékfejlesztési ágazata által szervezett 
tanfolyam szemlélet- és sorsfordító 
volt számára, itt ugyanis elleshette 
a sajtkészítés fortélyait, így azóta 
már feldolgozzák az előállított tejet. 
Mivel a faluban senki nem készít 
sajtot, csupán a közeli esztenákon 
foglalkoznak annak készítésével, így 
Sinka szerint egy idő után a maguk 
kis mennyiségével nagyok lettek. Vi-
szont elmondása szerint ez a nagyság 
immár egyre több kötelezettséggel is 
jár, hiszen terméke eladásához egyre 
több vásárra kell járnia, amivel ará-
nyosan nőnek az elvárások is. 

– Amint egy kicsi pluszpénzt 
sikerül gyűjteni, vagyis profitot ter-

melni, máris valamibe bele kell fek-
tetni. Egyelőre még bírjuk erővel, 
csak azt nem tudom megjósolni, 
hogy meddig. Most éppen egy olyan 
helyiség kialakításán dolgozunk, 
ahol el tudjuk majd végezni a tej fel-
dolgozásának folyamatát úgy, hogy 
az minden előírásnak megfeleljen 
– magyarázza Sinka. A félreértés 
elkerülése végett hozzáteszi, termé-
szetesen ők is szeretnének minden 
elvárást teljesíteni, hiszen nekik is 
jó, ha tovább fejlődnek, csupán az 
okozza a kételyeket, meddig bírják 
ezt erővel és anyagi forrásokkal. 
Hiszen, mint mondja, koránt sem 
egy nagygazdaságot kell elképzelni, 
ahol több száz tehén tejét dolgoz-
zák fel, csupán egy kis gazdaságot 
tartanak fenn, több-kevesebb siker-
rel. Mint Árpád elmondta, eleinte 
nem terveztek nagyobb termelést, 
csupán a saját szükségleteik kielégí-
tése volt a cél.

– Nem is gondoltuk, hogy na-
ponta három-négy kiló sajtot készí-
tünk majd. Eleinte csak saját részre 
akartunk valami finomat csinálni. 
Aztán kezdtünk vásárokba járogat-
ni, most már pedig ott tartunk, hogy 
mennünk kell, mert az emberek kö-
vetelik a sajtjainkat. Bár kicsit több 
munka piacra 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, azért fontos a kiszá-

míthatóság is. – A folyamatos ki-
szolgálás 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, amelyek-
nek különleges ízvarázsát Árpád 
elmondása szerint a bükkfamosztos 
füstölés biztosítja. Ugyanakkor, 
mint elmondta, az Átalvető égisze 
alatt található kézművestermékek 
interneten is megrendelhetők.

Mindenki készül
Árpád szerint egy hosszabb fo-

lyamat része, míg az emberek meg-
szokják a vásárt és az árakat, de ez a 
folyamat most adva lesz mindenki-
nek, hiszen minden hónap utolsó 
szombatján vásár lesz Udvarhelyen. 
Sinka szerint az emberek egy idő 
után megszokják majd azt, hogy 
nem a bevásárlóközpontban veszik 
meg a terméket, hanem inkább vár-
nak még két napot, és a vásáron szer-
zik be a portékát.

– Egy idő után mindenki készül-
ni fog. A vásárló vásárolni, a termelő 
pedig eladni – jósolta Sinka Árpád.

Mindenhol ott kell lenni. Sinka Árpád (képünkön jobbra) igyekszik mindenkivel megismertetni termékeit

A fúvóstalálkozó múltja a 70-es években gyökerezik Fotó: archív

A térség fúvószenekarjainak 
34. találkozóját tartják a hét-
végén a Parajdi Napok kereté-
ben a sóvidéki településen. A 
parajdiak sokoldalú esemény-
sorozattal ünnepelhetik meg 
községük napjait.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Egy igen népszerű rendez-
vénysorozatnak lesz a hét-
végén házigazdája Parajd, 

hisz tavaly is több ezren voltak je-
len a fúvószenekarok találkozójá-
val egybekötött Parajdi napokon. 
A sóvidéki településen 2000-ben 
rendeztek először falunapokat, a 
fúvósfesztivál azonban egészen a 
70-es évekbe nyúlik vissza, ma már 
„közös fedél” alatt bonyolítják le a 
két eseményt, a falunapokat tizen-
kettedik, a fúvóstalálkozót pedig 
harmincnegyedik alkalommal.

– A találkozó valamikor a 
Zúg a fenyves elnevezés alatt fu-
tott, amit a mai szóbeszédben is 
szívesen használunk, a fenyvesek 
ugyanis nem törődnek a társa-
dalmi berendezkedéssel, a rend-
szerekkel, amelyeken átnyúlik 
– mondta lapunknak Bokor Sán-
dor parajdi polgármester, megje-
gyezve, hogy a legelső kiadást a 
Bucsin-tetőn bonyolították le.

A településvezető elárulta to-
vábbá, hogy az idei rendezvényt a 

parajdi Szász János emlékére ren-
dezik. Sóvidék karmestere, Parajd 
község díszpolgára, id. Szász János 
idén januárban távozott az élők 
sorából, ő volt a parajdi fúvósok 
történetében a legtöbb időt kar-
mesterkedő zenész, akinek pál-
cája alatt Kápolnásfalu, Korond, 
Dicsőszentmárton, Szászcsávás, 
Küküllődombó és Parajd fúvósai 
nevelkedtek ki.

A hétvégén tehát két napon 
át ünnepel Parajd. Lesz zenés éb-
resztő, istentisztelet, szentmise, 
folklórműsor a helybéli, szovátai, 
pálpataki, korondi és kibédi tánc-
csoportokkal, koncertek magyar-
országi és hazai előadókkal, hu-
mor az Open Stage-dzsel, sport-
vetélkedők és tehetségkutató 
gyerekeknek, utcabál, a fúvósze-
nekarok ünnepélyes, huszárokkal 
kísért felvonulása és természete-
sen koncertje, és idei újdonság-
gént 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.

A Helyiek iS fiNoMAt terMelNek

Mindenki készül
SóvidékeN zúg A feNyveS

Parajdi napok 
és fúvóstalálkozó
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ElkEzdődött a GyErGyószEntmiklósiak ViláGtalálkozója

Hazatértek a „világvándorok”

képzőműVészEti EGyEtEmEk kollokViuma GyErGyószárhEGyEn

Különböző közegből, mégis egyformán

Körkép

Vasárnap este hat órától a lázár-
kastély kapubástyájában tá -
bo rzáró tárlat nyílik: a mun-
kákat azok az egyetemisták 
és tanáraik készítették, akik 
a hatodik alkalommal szerve-
zett képzőművészeti Egyete-
mek kollokviumán részt vet-
tek. a hargita megye tanácsa 
Gyergyószárhegyi kulturális és 
művészeti központja és a Bu-
dapest Galéria szervezésében 
zajló kéthetes cseretáborozá-
son koreából, iránból, magyar-
országról, valamint romániából 
érkezett diákok vettek részt.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Hiánypótló ez a tábor 
nemcsak az alkotóköz-
pont tevékenységében, 

hanem az egyetemek életében 
is. Részünkről azért jó, mert így 
sikerül idevonzani az ifjú gene-
rációt, az egyetemeknek azért, 
mert megfelel a nyári gyakorlat-

nak – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére Siklódi Zsolt grafikus, a 
tábor művészeti vezetője.

Mint mondta, a tábor alap-
koncepciója az volt, hogy egyete-

menként egy tanárt hívjanak 2-3 
diákkal. A nagy nyeresége a tábor-
nak – amellett, hogy barátságok 
szövődnek –, hogy a különféle 
rendszerben és módszerrel tanító 
tanárok korrektúrázhassák egy-
más diákjainak a munkáját, amire 
nincs lehetőség az egyetemeken.

– Egy ilyen tábor attól jó, hogy 
a diákok nemzetközi porondon 
mérettetnek meg – közölte a csík-
szeredai származású Szigeti Gá-
bor Csongor, az egri Eszterházy 
Károly Főiskola vizuális művésze-
ti tanszékének tanára.

Elmondta, az is pozitívuma a 
tábornak, hogy a tanárok itt nem-
csak irányító feladatkört látnak el, 
hanem együtt alkotnak a diákjaik-
kal, ez pedig azért jó, mert a diákok 
láthatják, hogyan jut el a tanáruk a 
koncepciótól a kész alkotásig.

– Például érdekes megtapasz-
talni, hogy a távol-keleti művészek 
hosszas, kitartó munkával, szinte 
meditatív állapotban, apró moz-
dulatokkal, kevés gép és egyéb se-
gédeszköz használatával alkotnak, 
és nem kitörő vehemenciával, míg 
mi, európaiak inkább indulatból, 
erőteljesebben érjük el a célunkat 
– részletezte Szigeti.

Tornyi Gergő, az egri egyetem 
festő szakos diákja szerint inspirá-
ló a sokféle nemzetiségű diákok-
kal együtt alkotni.

– Az a legizgalmasabb benne, 
hogy mivel ugyanaz az érdeklődé-
si körünk, egymással társalogva 
rájöhetünk arra, mindannyian 
egyformák vagyunk, függetlenül 
attól, hogy más-más kulturális 
közegből jöttünk – összegezte él-
ményeit az egri diák.

GyerGyó

hazaérkeztek a Gyergyószent-
mik lósról elszármazottak az idei 
legnagyobb ünnepségre, az első 
alkalommal megszervezett Gyer-
gyószentmiklósiak Világtalálkozó-
jára. a szent anna napjával egy-
bekötött rendezvénysorozat első 
lépéseként a zarándokok a szent 
anna-kápolnánál vehettek részt 
ünnepi szentmisén.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Tegnap kora reggel már há-
tizsákos tömeg gyűlt a 
gyergyószentmiklósi Szent 

Miklós-templom kertjében, izgatott 
viszontlátások és könnyes szemmel 
megosztott több évtizedes emlékek 
keltették életre a teret. A zarándok 
csoport megáldása után elindult 
a körmenet, amelynek végső célja 
a Csobot-hegyen található római 
katolikus, valamint örmény Szent 
Anna-kápolnához vezetett. A több 
kilométeres gyalogút során felavat-
ták a tizennégy megállós keresztutat, 
amely gyergyószentmiklósi vállalko-
zók támogatásával jöhetett létre. 

Üzenet a hazavártaknak
Megérkezve a hegyre, a Szent 

Anna-kápolnánál a Kós Károly isko-
la székely ruhába öltözött kisdiákjai 
népdallal fogadták a vendégeket, 
majd ünnepélyes keretek között 
köszöntötték a külföldről hazatért 
gyergyószentmiklósiakat.

– Isten hozott haza, kedves 
vendégeink! Mi, akik itthon élünk 
és részesei vagyunk kisvárosunk 
mindennapjainak, egyfajta közössé-
get alkotunk Önökkel, akik az élet 
medrét követve térben eltávolodtak 
a szülővárosuktól, ám egykori ott-
honuk sokféle arcát őrzik emlékeik-
ben. Népmeséink tanításai szerint, 
a legkisebbik királyfi, vagy éppen 
szegénylegény elindul hivatása be-
teljesítésére. Végigjárja életútjának 
stációit, míg be nem teljesíti úti cél-
ját, s amikor megtalálta azt, megtér 
oda, ahonnan elindult, hogy hírt 
adjon szeretteinek érvényesüléséről, 
annak körülményeiről, s részese le-
hessen a közös örömnek és együtt 
ünneplésnek – kezdte köszöntőjét 
Mezei János, Gyergyószentmiklós 
polgármestere.

Beszédében kitért arra, hogy az 
az ember, aki életre szóló batyuját 
valamikor Gyergyóban csomagolta 
össze, dologra termetten, tettre- és 
áldozatra készen indult el útjára, s 
ahova megérkezett, a konok körül-
mények szülte emberek kitartásáról, 
akadály legyűréséről, munkabírásá-
ról tett tanúbizonyságot. A gyergyói 
ember olyan oltóág, amitől újrane-
mesedik a nemzettest, illetőleg érté-
kesebb lesz az idegen is. 

– Ezek olyan értékek, amelyekre 
nemcsak az emlékezik, aki elment, 
hanem ennek tudatában is él. Ezek 
után már csak természetes, hogy 
aki valahol a nagyvilágban, ennyi 
Gyergyószentmiklóshoz kötődő él-
ménnyel a lelkében éli mindennapja-
it, visszavágyik ahhoz a közösséghez, 
amelyhez sors szerint tartozik. Ezért 
válaszoltak igennel a hazahívásra oly 
sokan, és ezt szeretném ezennel ün-
nepélyesen megköszönni. Isten ho-
zott minden kedves elszármazottat, 
és azok hozzátartozóit, vendéglátóit. 
Hazajövetelüket kísérje Isten áldása, 
Szent Anna védelme! – zárta mon-
dandóját Mezei.

Az elszármazottak üdvözlését 
követően szentmisét mutatott be 
Kémenes Lóránt, a világtalálkozó 
fővédnöke, aki prédikációjában az 
elszármazott gyergyói testvéreihez 
szólt és imádkozott, hogy mindenki 
hazataláljon a nagy utazása után. 

Bográcsozás könnyek
között, napsütésben
A köszöntőünnepséget követően 

a szervezők megvendégelték a több 
száz résztvevőt, sertés- és zúzapörkölt 
közül választhattak az enni vágyók, 
majd kihasználva a nyári meleget és 
napsütést, a fűben fogyasztották el 
az ebédet.

– Húsz évig éltem Német-
országban, húsz évig nem volt 
alkalmam bográcsgulyást enni 
ennyi idegen, mégis barát között 
– emlékezett vissza egy ötvenes 
éveiben járó férfi, majd hozzá-
fűzte: – Amikor a rendszerváltás 
után kiköltöztünk családostól, 
a hazalátogatás nem számított 
örömnek. Mindig csak az irigység 
fogadott minket, mert ugyebár 
könnyű neked, Nyugaton van a 
pénz. De azt egyikük sem érezte 
át, milyen több órán át vezetni 
idegesen az éjszakában megállni 
Hargita megye határában és zo-
kogva borulni a kormányra. 

Szent Anna-búcsú. Hazatérő gyergyóiak

Együtt alkotnak a diákok a tanáraikkal fotó: jánossy alíz

> Ajándékozzon ön is! Spontán, 
alulról jövő kezdeményezésként ajándék-
napok zajlanak Gyergyószentmiklóson 
augusztus 3–5. között. Az esemény kere-
tében zenészek, képzőművészek és egyéb 
művészeti ágazatok képviselői ajándékoz-
zák meg városunk lakóit művészetükkel. 
Egy másik kezdeményező csoport úgy 
döntött, viszontajándékozza a városba 
látogató művészeket, illetve a lakókat 
éppen azzal, amije van. Ugyanakkor fel-
hívással fordulnak a város lakóihoz, hogy 
aki teheti, vegyen részt az akcióban, ami 
augusztus 3-án, pénteken 17–20 óra kö-
zött zajlik a Nosztalgia kávézóban, illetve 

a város utcáin. Ajándékozni bármit lehet, 
ami képviseli az ajándékozó személyét, 
ami saját készítésű, abból az indíttatás-
ból jött létre, hogy megörvendeztesse 
vele embertársát. Az ajándék lehet: saját 
kertben termett zöldség vagy gyümölcs, 
saját készítésű befőtt, sütemény vagy étel-
féleség, de akár házi szappan vagy egyéb 
tárgy is. Továbbá lehet ajándékozni szol-
gáltatást, jó ötletet vagy egy szép gondo-
latot, illetve szívből jövő ölelést, bármit, 
ami élményt és örömet szerez. A kezde-
ményezők mindenkit szeretettel várnak, 
aki ajándékozni akar, vagy ajándékot sze-
retne kapni, illetve felhívják a figyelmet, 

hogy – főleg a művészeket – a rendezvény 
bármelyik napján megajándékozhatják.

> Hagyományaink nyomában. A 
gyer gyószentmiklósi Pro Terra Alapít-
vány által szervezett, Hargita Megye 
Tanácsa által finanszírozott program el-
érte célját, a pályázatban résztvevők úgy 
vélték, szükség van az ilyen jellegű meg-
mozdulásra, hiszen keveset tudnak saját 
kultúrájuk értékeiről. A székely kapuk 
díszeinek mintáiból kiindulva dobozo-
kat, ékszereket festettek, faragtak több 
napon keresztül. Annak ellenére, hogy a 
projekt 2 napot tartott hivatalosan, egy 

nap kirándulást és egy nap alkotást, az 
alkotói folyamat valójában kibővült 4 
napra, ugyanis több fiatal jelezte, hogy 
visszajönnének még, így volt olyan is, 
akinek több alkalom állt a rendelkezé-
sére, hogy elkészítse a kiválasztott mun-
kákat. Az elkészült tárgyakat szombaton 
este 18 órától lehet megtekinteni a Ta 
nulók Házában, egy nyitott kiállításon, 
amelyre további 20 jelentkezőt fogadnak 
bútorfestés-foglalkozásra. A projekt je-
lentőségéről és a kiállítás anyagáról dr. Szőcs 
Levente néprajzos fog beszámolót tarta-
ni, amelyre a szervezők minden érdeklő-
dőt várnak.hí
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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 fel-
boncoltam, ami mozgott. Nem sza-
dizmusból, hanem mert már akkor 
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 élőlények-
ben, amelyik mozgatja őket. Később, 
néhány évtizeddel a tücsökboncolá-
sok 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 szeret-
tem volna egyszer majd megkapni rá 
a választ. Ez máig sem sikerült, és ez az 
egyik kiábrándultság, amit átéltem az 
orvosszakma kapcsán. 

– Hogyan képzeljük el az egyete-
mista Borsa Istvánt?

– Képzeljen el egy vállig érő, 
szőke hajú, sovány fiatalembert, 
aki motorosdzsekit viselt, motor-
biciklin közlekedett, sokat tanult 
és olvasott, mindig ott volt a hang-
versenyeken, eljárt a népi egyete-
men művészettörténetet 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
Forró-Erős Gyöngyi
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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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Továbbra is Háromszéken barangolunk az Aranyalmával. Ma a 
Kézdivásárhelyhez közel eső, a Torjához tartozó Ikafalvához kapcsolódó 
legendát olvashatjátok. 

Ikafalváról az első írásos emlék – amely Ika néven említi a települést 
– 1334-ből származik. Ika várának romjai, vagyis a Csonkatorony az 
Ika- és Csernáton-patak találkozásánál keskeny fennsíkon, a Várbércen 
áll. Úgy tartják, az ősszékely várépítészet remeke volt, ma már csak a 
keleti torony áll még, mintegy 10 méter magasságban. Hogy valójában 
mikor és ki építtette a várat, nem maradt fenn semmilyen adat. Mint 
ahogy arról sem, hogy milyen körülmények között pusztult el a vár. 
Orbán Balázs úgy tartotta, hogy még a 13. század előtt épülhetett. A 
nyugati faltól mintegy 50 lépésnyire található üreget Várkútnak, a hegy 
alján levő forrást pedig Várcsorgónak nevezték el a környékbeliek.

Ikafalva régi templomát a Paphegyen valószínűleg a 13. században 
építették. Sajnos ma már csak romjai láthatók, 1875 körül bontották le, 
amikor a mai templomot építették.

Szárazsággal, hőséggel tombol nálunk a nyár. Jólesik ilyenkor a hűvös 
szobába menekülni, és elővenni egy könyvet, olvasgatni. Úgy látom, van-
nak, akik az Aranyalma Gondolkodója rejtvényét is hétről hétre szorgal-
masan megfejtik. Közülük sorsoltuk ki most a csíkrákosi Máté Szilviát, 
akinek Ferencz Imre Madárkirakat című könyvét küldjük ajándékba. 
Leveleiteket a nyár további részében is várja

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Zágoni Dorottya, III. SBS-osztály, Csíkdánfalva

Benedek Bence, II. B osztály, Ditró

Réges-régen, azt mondják, 
Póka király idejében, ami-
kor mint a tűznek a víz, a 

régi hitnek még nem volt ellensége 
az új, s csak sötét fellegek szálltak 
meg, ha elszontyorodott az idő, a 
büszke Bálványoson, ahol akkor 
tájt Dombon fia Ika volt a vezér, 
az Upolet nemzetségből. Kemény 
kezű vezér lehetett Ika, s pont ro-
konnal találta szembe magát. De 
nem ijedt meg a maga szelétől 
Apold sem, a nagy rabonbánok 
egyike, el is határozta, hogy mó-
resre tanítja ő a kisebbiket, hát va-
lósággal patakzott a vér, mígnem 
Ika vezér Bálványosból menekül-
ni nem kényszerült. 

Szép, erdős völgyeken át ve-
zette Ika erősen megtépett né-
pét végig Háromszéken, s ahol a 
Csernáton egy másik völgyből 
kitörő patakkal találkozik, meg-
állt, mert ott, mint kopóktól az 
űzött vad,  egy hegybérc szökellt 
fel előttük, éppen várnak való hely. 
Mondják a háromszékiek azt ma 
Csonka-toronynak is, pedig vár az, 
Ika vára, menekülő népével maga 
Ika építette. 

Hanem mindenki úgy hal 
meg, amilyennek születik. Ika 

a vár alatt, ahová egykor vérző 
vadként érkezett, csak kegyetlen 
harcba keveredett. De tanú rá a 
világ, most nem engedett. Nem 
bírt vele az ellenség, hát orvul 
megölették, hogy nehogy hol-
tában is bosszút álljon, a vára alá 
jeltelen sírba tették. 

– Ezt kereshetik! – vonult el a 
gyilkos népség. Azt hitte, Ikának 
ezzel még a hírmagja is kivész.

De láss csodát! Ika véréből 
kiapadhatatlan forrás fakadt. A 
falut, amely éppen a forrás köré 
települt, ma is Ikafalvának hívja 
a nép. Így él a vezér emléke egész 
Háromszéken.

Vérei élhettek volna szépen, 
csendben az ikafalviak is, de a vár-
ba, amely a két patak közé, a vár-
bércre szorult, idővel egy szörnyű 
óriáskígyó költözött. 

– Akkora volt – bizonygatta 
egy csernátoni –, hogy farkával 
a vár tornyára tekeredve, lenyúlt 
inni Ika-patakába. 

– Nem bántotta az arra járókat?
– Gyakran éppen azért nyúlt 

le, hát nem tudta ott senki, hogy 
mikor éri a vég.

Siratták is Ika vezért, aki tán 
elbánhatott volna a félelmetes 

teremtménnyel, de hiába, az ál-
lat uralkodott rajtuk. Hanem 
egy szép napon, nem tudja senki, 
hogy honnan nem, jött egy ide-
gen. Nem félt az a kegyetlen óri-
áskígyótól, vad tusába keveredett 
vele. Felváltva nézte küzdelmüket 
a nap és a hold, de a harmadik 
nap, napnyugtára a kígyó végre 
kimúlt.

– Nem csoda – dicsekednek a 
helybeliek –, hogy a legény győzött, 
mert a Furus vizén nőtt fel, ikafalvi 
volt, s nem idegen.

Furuzsina istennő nevében har-
colt, érte halt meg Ika vezér, véréből 
nem más, vérvíz fakadt, attól olyan 
erősek az ikafalviak. Nemigen  
mertnek velük kikötni ma sem.

– Azt hitték – így az ikafalvi 
öreg molnár, aki az öreganyjától 
tudta, a vár gyomrában rengeteg a 
kincs –, hogy akinek a keze fog, a 
kígyó elvesztésével meggazdago-
dik. De kiderült, a kincseket két 
vörös kakas őrzi. Amikor a vörös 
alszik, a fekete vigyázza a pincebejá-
rót, máskor meg a vörös kakas kezd 
süketítő kukorékolásba, ha valaki 
az ajtó felé tart.

Oda aztán be nem teszi ember 
a lábát.

Ambrus Lajos

Ikafalva

Balogh József

Nyár
Nyár kacsint be az ablakon
egy tikkadtságos hajnalon,
fénye a redőnyt törve át
magával füröszt hűs szobát.

Paplant ébreszt és takarót,
lajháros-lusta ágylakót,
tarisznyájában új virág,
– nem kap a szirma hőgutát –,

s van benne friss vakáció,
egy tópartra szánt rádió,
fecskék cikázó röpte száz,
veríték-lázas kerti ház…

A dinnye tőle cukrosul,
nevet a Nap rá huncutul,
izzad az erdő, fű, a rét,
patak párolog, és az ég
szinte önmagát fényli szét.

Vihar, ha orvul mennydörög:
kugliznak fönn az ördögök,
fürge felhő száll, dús-esős,
lenn fű között időz az őz,
hisz’ messzi még az ősz, a csősz.

Kányádi Sándor

Kánikula
Kutyameleg, kánikula,
nyelvét kiveti a kutya,
budákol, a tűző, heves
nap elől árnyékot keres. 
De alighogy hűvösre lel
s leheverne, költözni kell:
falja az árnyékot a nap,
s az ebbe is beleharap. 
Pillognak a récék, libák,
nem csinálnak most galibát;
kiapadt a kicsi patak,
mint a cérna, kettészakadt. 
Itt-ott ha még van is, ami
víznek mondható valami,
odamennek a bivalyok,
s kimártják a kis patakot. 
Egyedül egy árva csacsi
hangját lehet csak hallani,
megereszt egy bátor iá-t,
esőért az égre kiált. 

Osvát Erzsébet

Aranyszárnyú 
nyár

Aranyszárnyán
száll a nyár,
tavaszhúgát váltja.
Sereg madár
víg énekes
a tarka uszálya.

Szitakötők kísérik
– mint drágakő, zöldek –,
amíg lába,
fürge lába
érinti a földet.

Pipacsot nyit,
pirulót,
nefelejcset,
kéket,
mosolyától virulnak a
szelíd százszorszépek.

Rózsabimbót,
hogyha bont –
a leggyönyörűbbet –,
pacsirták dalolnak,
tücskök hegedülnek.

Tedd igazzá az egyenlőséget 1 szál gyufa áthelyezésével! A helyes eredményt írd a feladvány 
mellé. Ha nyerni szeretnél, vágd ki a rejtvényt és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének 
címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen.

készítette: Benedek enikő
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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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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:  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.
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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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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.



Sport

12. oldal | 2012. július 27., péntekhargitanépe

> 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 augusztus 1-jétől I. emeleti gar-
zon Csíkszeredában, a Szív utcában. Telefon: 
0744–681688.

ELADÓ I. osztályú, 2 szobás, konyhás 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Hunyadi Já-
nos u. 35/B/8. szám alatt. Ára: 25 000 euró. 
Telefon: 0747–396479. (22329)

ELADÓ emeletes családi ház Csík som-
lyón, 14 ár telekkel, dupla garázzsal. Telefon: 
0747–821849. (22322)

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

Sürgősen ELADÓ vagy KIADÓ Madé-
falván, az állomás környékén, Fő út 822. 
szám alatt 3 szobás, konyhás, fürdőszobás 
ház nagy udvarral, 16 ár kerttel. Irányár: 23 
000 euró. Telefon: 0740–769198, +36–20–
5348276. (22303)

ELADÓ garzonlakás Csíkszeredában. Te-
lefon: 0725–548016. (22312)

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

ELADÓ garzonlakás (IPICCF) Csíkszere-
dában. Telefon: 0753–824514. (22290)

Sürgősen ELADÓ 3 szobás tömb házlakás 
Csíkszeredában. Telefon: 0748–103866. 

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás, 
központi fekvésű, hőszigetelt, földszinti 
tömbházlakás. Irányár: 26 000 euró, alkudha-
tó, 2-3 részletben is fizethető. Telefon: 0740–
032798. (22299)

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

ELADÓ hétvégi ház Szécsenyben 10 ár 
területtel, rendezett telekkönyvvel. Telefon: 
0745–146018. (22256)

ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás tömb-
házlakás saját hőközponttal, termopán ab-
lakokkal, két fürdővel, pincével, garázzsal. 
Telefon: 0745–146018. (22256)

KIADÓ Csíkszeredában 95 m2-es, két 
fürdőszobás ház udvarban. Telefon: 0751–
507044. (22270)

KIADÓK szobák a szentimrei Büdösfürdőn. 
Telefon: 0726–973204. (22269)

ELADÓ Csicsóban, az állomással szem-
ben egy családi ház, nagy udvarral, alkalmas 
kereskedelmi célra. Telefon: 0266–321467. 
(22221)

telek

ELADÓ 15 ár beltelek Csík szent léleken 
főút mellett. Irányár: 15 000 euró. Telefon: 
0726–959295. (22319)

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.

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

ELADÓK malacok Csíkszentmihályon. 
Telefon: 0746–195425.

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

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

ELADÓ téglagarázs pincével a Femina-
udvarban. Telefon: 0745–609354. (22318)

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 gyártótól. 
Járdának, térburkolásnak, különböző színek-
ben. Mennyiségi kedvezmények! Szállítás 
nagy tételben. Megrendelhető Csíkszereda, 
Rét u. 83. szám alatt. Telefon: 0745–475872.

ELADÓ nagyon jó minőségű, hasoga-
tott bükk tűzifa házhoz szállítva. Ára: 550 lej/
öl. Szállítás kisautóval egy ölig lehetséges 
a megye 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.

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul Szé kely udvar-
helyen munkanélküliek szá má ra a Kreativ Kon-
tir Kft. szervezésében. Telefon: 0721–605266.

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.

elveszett

ELVESZETT a csíkpottyandi határból 2 
takarógép és 2 kaszálógép július 17-én éj-
szaka. A becsületes nyomravezető 1000 lej 
jutalomban részesül. A diszkréció garantált. 
Telefon: 0266–331818. (22309)

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.

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)

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 áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei.

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 meg-
emlékező szentmise 2012. július 29-
én, vasárnap reggel 9 órakor lesz a 
csíkzsögödi templomban. Emléked 
örökre szívünkben őrizzük. Nyugodjál 
csendesen! Szeretteid – 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 gyerme-
künk,

dr. BIRÓ BÉLA-FERENC

halálának 10. évforduló-
ján. Eltávozása nyitott, 
soha be nem gyógyuló 
sebet hagyott lelkünkben, 
melynek fájdalmát elmúlásunk 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



> 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



Napról napra
szabadidő

ma

Péntek
Az év 209. napja, az év hátralévő nap-

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

Isten éltesse 
ma Liliána és Olga, holnap Szabolcs, 

vasárnap pedig Flóra és Márta nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, akik ma 
ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Az angol eredetű Liliána jelentése: li-

liom. A Helga orosz formájából származó 
Olga jelentése: egészséges. A magyar ere-
detű Szabolcs jelentése ismeretlen. A latin 
eredetű Flóra jelentése: virág, míg a héber 
eredetű Márta jelentése úrnő.

Július 27-én történt 
1952. A Szovjetunióban átadták a Vol-

ga és a Don folyó között épített Lenin-
csatornát. 

1953. Panmindzsonban a fegyverszü-
neti szerződés megkötésével véget ért az 
1950-től zajló koreai háború. 

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

gény- és drámaíró 
1835. Giosué Carducci Nobel-díjas 

olasz költő, irodalomtörténész 
1848. Eötvös Loránd fizikus, akadé-

mikus 

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

car-díjas, magyar születésű amerikai zene-
szerző

Helytörténeti 
évfordulók

• Százhatvan éve, 1852. július 27-én Fe-
renc József császár futó látogatást tett Csík-
szeredában. Sepsiszentgyörgyről jött és Szé-
kely udvarhelyre távozott, látogatásáról csak 
ennyit tudunk meg egy, a csíkszentgyörgyi 
plébánia levéltárában található feljegyzés-
ből. 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

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Lukács Zoltán tart sürgősségi 
fogorvosi ügyeletet a Tudor Vladimirescu 
utca 15. szám alatt, Székelyudvarhelyen pe-
dig Gál Magor fogadja a sürgősségi ellátást 
igénylő betegeket a Virág sétány 6/1. szám 
alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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programajánló

Júliusi Székelyföld
Ma 18 órától mutatják be a Székelyföld 

folyóirat júliusi számát a Székelyföld Galé-
riában (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
utca 5. szám). Meghívott: Sántha Attila 
költő, nyelvész, akivel Molnár Vilmos be-
szélget. 

Keresztállítás
Július 28-án, szombaton 11 órától szere-

tettel várnak mindenkit az Ugra-tetőre, ahol 
a Sebő Ödön-emlékkirándulás keretében ke-
resztet állítanak. 

Napközis tábor
A csíkszeredai Boszorka Egyesület napkö-

zis tábort szervez óvodás és kisiskolás gyerme-
kek számára július 30.–augusztus 3. között a 
zsögödi plébánia hittantermében. A tábor fő 
témája a kézművesség, de lesz bábozás, mese-
olvasás, rajzolás és énektanulás is. Jelentkezni 
Györfi Erzsébetnél lehet, a 0742–776480-as 
telefonszámon.

Kelemen-havasok-túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szakosztálya szombaton egynapos „kőgom-
bászó” túrát szervez a Kelemen-havasokba.  
A körtúra útvonala: Tiha-patak völgye – Tiha-
csúcs – Mária Terézia útja – Pietrosz-csúcs – 
Negoj-nyereg – Negoj-patak völgye. Utazás: 
személyautókkal Csíkszereda – Palotailva 
között és erdei úton az Ilva-patak völgyén.  
A túra jellege: közepesen nehéz magashegyi 
túra. A túraútvonal hossza: 25 km. Szintkü-
lönbség: 1500 m felfelé. Felszerelés: a nyári ma-
gashegyi túráknak megfelelő, kiemelve az eső- 
és szélvédő ruhát, kényelmes túrabakancsot és 
pillepalackot 1-2 liter víznek. A túrára előzetes 
jelentkezés szükséges az optimális szállítás szer-
vezésének érdekében. Indulás: a csíkszeredai 
Penny Market parkolójából hajnali 5 órakor. 
További információk és jelentkezés a túraveze-
tőnél: Daday Hunor, telefon: 0744–590775.

Jöjjön velünk! – emléktúra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület mint a 33. éve útjára indított Jöjjön 
velünk! elnevezésű túramozgalom utódjaként 
létrehozott civilszervezet vasárnap emléktú-
rát szervez, amelyre minden egykori és mos-
tani természetbarátot szívesen vár. Útvonal: 
Csíkszépvíz – szépvízi gyűjtőgát – Szalonka-
patak völgye – Kishavas-alja – Csíkszépvíz. In-
dulás: vasárnap reggel a 7.10-kor induló rendes 
járatú autóbusszal Csíkszépvízig. Túravezető: 
Rafain Ernő. Érdeklődni a 0745–107618-as 
telefonszámon lehet szombaton este 9 óráig. 

Borboly Csaba válaszol

Borboly Csaba a székelyudvarhelyi Sztár 
Rádió stúdiójában válaszol a műsorvezető és a 
hallgatók kérdéseire ma 8 órától. A hallgatók 
kérdéseiket előzetesen a star@d3.ro e-mail 
címen tehetik fel, vagy az adás ideje alatt a 
0744–355779-es telefonszámon, illetve SMS-
ben a 0745–646906-os telefonszámon.
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www.parapista.com

para

– Azt hiszem, hogy a férfiak 99%-a vasalás 
közben kezd el töprengeni a nősülésen!

A Hargita Népe könyvajánlója

Az ördög cimborája

E zzel a címmel jelent meg 
a Vadas Gyula–Veress 
Albert szerzőpáros ön-

gyilkosságot kutató tanulmány-
kötete a Státus Kiadónál, Hargi-
ta Megye Tanácsának, a Hargita 
Megyei Kulturális Központnak, 
a csíkszeredai Cry for Help és 
a pécsi Sétatér alapítványok tá-
mogatásával.

A kötet a Corvina és a Gutenberg 
könyvesboltokban vásárolható meg 39 
lejért. A szerzők Németh Lászlóval vall-
ják, hogy „az öngyilkosságot elkövetők 

nem akarnak meghalni”. Sze-
rintük a saját életüket kioltók 
azért döntenek rosszul, mert 
sem ők, sem családjaik „nem 
alkalmazzák, vagy nem ismerik 
az addigi életük megváltoztatá-
sához szükséges eszközöket és 
lehetőségeket”. A kötet ebben 
nyújt segítséget, nemcsak azért, 
mert átfogó tudományos képet 

ad a jelenségről, és eloszlatja előítéletein-
ket, hanem mert felsorakoztatja azokat a 
családi, illetve közösségi kohéziós erőket, 
amelyek kapaszkodót jelenthetnek.



Terasz
szabadidő
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Sorsoltunk!

A július 9–13. között megjelent skan di
fel ad ványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a csíkszeredai Dénes 
Attilának kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel 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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Csík-
szereda

Székely-
udvarhely
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szentgyörgy
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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 
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