
Azt eddig is tudni lehetett, hogy Traian Băsescu állam
fő nem tartozik a verespataki aranykitermelés ellenlábasai
nak táborához. Most pedig az is kiderült, hogy felzárkózott 
a bányanyitást támogatók soraiba: augusztus 22én terje
delmes interjút adott a köztelevíziónak,  amelyben kitért 
a verespataki tervezett aranybánya ügyére is, azt hangoz
tatva, hogy a jelenlegi nemzetközi konjunktúrában indo
kolt és szükséges a kitermelés beindítása, mert gyarapítani 
kell az ország aranytartalékát. Az interjú során csak úgy 
mellékesen odavetette, hogy történetesen aznap tárgyalt 
a környezetvédelmi miniszterrel a bányanyitásról. Most 
már úgy tűnik, hogy ez az interjú amolyan felvezetője volt 
annak az államelnöki verespataki látogatásnak, amelyre 
hétfőn került sor. Előzetesen ez a látogatás nem volt beje
lentve, de arról csak tudtak, már akiknek tudniuk kellett, 
ugyanis hatalmas tömeg fogadta az államelnököt, s azok a 
munkahelyteremtés mellett skandáltak. Ezt lovagolta meg 
Traian Băsescu is, aki többek között utalt az aranytarta
lékok gyarapításának időszerűségére, a bányanyitás nem
zetgazdasági jelentőségére. Az ország aranytartalékai nak 
gyarapítása tekintetében újólag hangsúlyozta, hogy a je
lenlegi közel 103,7 tonnáról azt a lehető legrövidebb időn 
belül 200 tonnára kell emelni. Erre azért lenne szükség, 
mert fokozódna Románia monetáris tekintélye, s nem 
utolsósorban a bizalom a lej iránt. 

A 19. század végén a Román Nemzeti Bank aranytar
talékai még 15 tonnát sem tettek ki, s azt követően a rekord
szintet 1940ben érték el, amikor is a tartalék megközelítet
te a 140 tonnát, s e tekintetben az ország világviszonylat
ban a 12. helyet foglalta el. Akkor Románia aranytartaléka 
nagyobb volt, mint Olaszországé, Brazíliáé, Ausztráliáé, 
Norvégiáé vagy Görögországé. A második világháborút 
követően nem hozták nyilvánosságra a romániai aranytar
talékok helyzetét. Erre vonatkozóan adatok csak 1973ban 
jelentek meg, s akkor a tartalékmennyiség 71 tonna volt. Az 
elkövetkező években az növekedett, 1985ben elérve a 119 
tonnát. 1986ban Nicolae Ceauşescu döntése nyomán az 
államadósság törlesztése érdekében úgy döntött, hogy elad
ják az ország aranyát, s a tartalék 1987ben 48 tonnára, 

majd 1988ban 45 tonnára csökkent. 1989 után az ország 
aranytartalékai, el egészen 1999ig fokozatosan növeked
tek a már említett 103,7 tonnára. 2000től kezdődően a 
jegybank nem vásárolt aranyat, többek között azért, mert 
attól az évtől az arany is bekerült az áfakörbe, így a román 
arany drágább lett, mint a külföldi. 

Az aranytartalékok megemelésére vonatkozó államfői 
igényre nem reagált egyelőre a legilletékesebb, nevezetesen 
Mugur Isărescu, a Román Nemzeti Bank elnöke. De nyilat
kozott személyi tanácsadója, Adrian Vasilescu: „Románia 
államelnöke egy stratégiai opciót fogalmazott meg, s nem 
egy véleményt. Amikor az ország első embere a jegybank 
tartalékaira vonatkozóan opciókat fogalmaz meg, afölött 
nem térhet napirendre a nemzeti bank ügyvezető tanácsa. 
Én hivatalosan nem beszélhetek arról, hogy milyen döntést 
fog hozni a nemzeti bank ügyvezető tanácsa. Ahhoz, hogy 
döntés szülessen az aranytartalékok megemelésére vonatko
zóan, az ügyvezető tanácsban legalább öt szavazatra van 
szükség. Ha a BNR aranyat vásárol, akkor a közbeszerzési 
törvény értelmében árverést kell szervezni, s az az eladó fog 
nyerni, aki a legkisebb áron kínálja az aranyat.” 

Abból, amit felvázolt Vasilescu tanácsadó, az is kiderül, 
hogy a Verespatakon kitermelt arany automatikusan sem
miképp sem kerülhet bele az ország aranytartalékába. Az 
arany egy kereskedelmi társaság terméke, annak az értéke
sítése rá hárul, és nem a román államra. Még akkor is, ha 
számolunk azzal, hogy a bányakitermelési rt.nek kisebb
ségi részvényese egy állami tulajdonban lévő cég is. Tehát az 
államfő is ugyancsak leegyszerűsíti a dolgokat, amikor arról 
beszél, hogy a majdani kitermelt arany csak úgy egyszerűen 
„besétál” az ország aranytartalékaiba. Lehet, hogy a kínai
ak jobb árat kínálnak érte... Ami pedig az államelnök által 
emlegetett szerződésmódosítást illeti, amely mellett egyéb
ként kiállt Emil Boc kormányfő is, nemigen világos, hogy 
miről is van szó. Feltételezhető, hogy a kitermelési járadék 
kvantumát szeretnék megemelni, mert erre vonatkozóan 
valóban létezik szerződés. De ha abban nem szerepel az új
ratárgyalás lehetősége, illetve egyes kitételek módosításának 
lehetősége, akkor nemigen lesz mód a járadék emelésére.
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II. Dél-HargIta teljesítménytúra

Itt mindenki saját maga versenytársa

liszt Ferenc víziói
A pályázat kiírója: a Marosvásárhelyi Kulturális Központ
A pályázók köre: a felhívás erdélyi magyar képzőművészeket szólít meg.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. október 4.
A Marosvásárhelyi Kulturális Központ, a Balassi Intézet, a Maros Megyei 

Tanács és a Romániai Képzőművészeti Szövetség Marosvásárhelyi Fiókja tá-
mogatásával Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából 1000 
eurós fődíjú képzőművészeti pályázatot hirdet, Liszt Ferenc víziói címmel. A 
pályázaton 35 évnél fiatalabb erdélyi képzőművészek vehetnek részt 

Figyelem: A kiállítás nyitott minden művész számára, a beküldött művek 
kiállításra kerülnek, a pályázatban azonban csak 35 évesnél fiatalabb művészek 
alkotásai vehetnek részt. 

a kiírás/pályázat célja
A 200 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc sokszínű munkásságának ismer-

tetése, népszerűsítése, árnyalása képzőművészeti alkotásokon keresztül, a zene 
keltette gondolatok, érzések képzőművészet eszközeivel való kifejezése, a zene 
és képzőművészet kapcsolatának mélyítése, megnyilvánulási felület biztosítása 
fiatal képzőművészek számára. 

leírás
Olyan, Liszt Ferenc személyének, életútjának, illetve művészetének, vagy a művei 

által kiváltott élménynek az ábrázolását várjuk, amelyek méltó hordozói Liszt Ferenc 
szellemi örökségének. Teret adunk a személyes interpretációknak, reflexióknak.

A képzőművészeti műfaj és technika szabadon választható.
A pályázat nyerteseiről a pályázat kiírója dönt. Döntésének előkészítésére 

öt főből álló szakmai kuratóriumot kér fel. A pályázat díja 1000 euró.
A pályázatok/alkotások benyújtásának határideje: az alkotásokat kiállítás-

ra kész állapotban 2011. október 4-ig postai úton, vagy személyesen az alábbi 
címre kell leadni: Marosvásárhely, Retezatului utca 2/4 szám.

A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap. A Marosvásárhelyi Kultu-
rális Központ a nyertes pályázó nevét és a nyertes alkotás címét 2011. október 
10-ig közzéteszi a www.vasarhely.ro honlapon.

Beküldendő művek száma: * önálló alkotásonként max. 5 db; * sorozat ese-
tében 1 sorozat maximum 5 képből állhat, 1 sorozat egy alkotásnak minősül. 
Térplasztika esetében a mű tömege nem lehet több 40 kg-nál.

Az alkotásokról készített jó minőségű, körülbelül 3 MB méretű digitális 
reprodukciókat az alkotás adatainak (alkotás címe, technika, ár – ha az elad-
ható, alkotó neve, elérhetőségei,) egyértelmű közlésével együtt az alábbi e-mail 
címre várjuk: office@vasarhely.ro       

Kérjük, hogy a reprodukció file-neve a pályamű címe legyen, ékezetek nélkül.
A pályázó pályázatával hozzájárul ahhoz, hogy művét közzétegyük a www.

vasarhely.ro műterem nevű rovatában az alkotó nevének és a mű címének fel-
tüntetésével.

Kiállítás időtartama: 2011. október 14. – november 4.
További információk: telefon: 0746–083212; e-mail: office@vasarhely.ro

másodszor szervezi meg hétvégi 
teljesítménytúráját a Csíkszéki er-
délyi Kárpát-egyesület szeptember 
10-én. a tavalyi tapasztalatok bir-
tokában azt remélik, hogy egyre 
többen kapnak kedvet a szervezett 
természetjáráshoz. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Talán egy kicsit ijesztően hangzik 
a teljesítménytúra kifejezés. Mind-
ezek ellenére versenyről szó sincs, 
jobban mondva mindenki saját maga 
versenytársa: a tét csak annyi, hogy 
tudja-e teljesíteni a megadott idő 
alatt a távot. De ha nem, akkor sem 
dől össze a világ. Mindenki a saját 
ritmusában haladhat végig az útvo-
nalon. Lehet egyedül vagy másokkal 

társulva is vállalkozni a szervezőktől 
kapott útvonalleírás és térkép alapján, 
a jelzett ösvényeken és a szakaszon-
ként szalagokkal kijelölt útvonalra.  

Az ellenőrző pontokon a bírók 
eligazítják a túrázókat, megmutatják 
nekik az útvonalat. Minimális tájéko-
zódásra lesz szükségük tehát a részt-
vevőknek. Ha pedig valaki útközben 
feladja, a szervezők Büdösfürdőről 
behozzák Csíkszeredába. Az is elkép-
zelhető, hogy valaki két ellenőrző pont 
között dönt úgy, hogy rövidebb úton 
leereszkedik a völgybe. Ebben az eset-
ben a szervezőket értesíteni kell, hogy 
ne induljanak az „elveszett” túrázó ke-
resésére, de remélik, hogy ilyenre nem 
kerül sor. Különben a hegyimentők is 
szolgálatban lesznek, és az útvonalak 
nagy részén van térerő, tehát telefonon 
is lehet segítséget kérni, ha bajba kerül 
valaki. Daday Hunor szerint a medvék 
kerülik azokat a helyeket, ösvényeket, 
ahol sok ember fordul meg, különben is 
inkább a hajnali és esti órákban járnak, 
tehát remélik, ilyen élmény nem fogja 
fűszerezni a túrát. Azt is elmondta, ta-
pasztalatuk szerint az emberek inkább 
alulbecsülik magukat, és nem merik 
vállalni a nehezebb útvonalat. A II. Dél-
Hargita Teljesítménytúra útszakaszai 

sziklamászást, nehéz hegymászást nem 
foglalnak magukban, még túrabakancs 
sem kell hozzá, elég egy kényelmes tor-
nacipő. És természetesen az időjárásnak 
megfelelő öltözet, amiből ne hiányoz-
zon a meleg ruha és esőkabát. A többit 
a szervezők biztosítják: az egységesen 
25 lejes nevezési díj ellenében a részt-
vevők egy kis tízórai-csomag mellett 

megkapják az útvonal részletes térké-
pét és leírását, valamint az igazolólapot. 
Büdösfürdőn zsíros kenyérrel várják a 
túrázókat, a célba érést követően pedig 
kiadós krumplitokánnyal vendégelik 
meg a fáradt vándorokat. Akinek si-
kerül a választott távot szintidőn belül 
teljesítenie, azt a szervezők oklevéllel és 
kitűzővel jutalmazzák. 

A túra útvonala. A szervezők várják  a természetjárókat

Három útvonal, különböző nehézségi fokkal

A legkönnyebb a 15 kilométeres útszakasz, amely Csíkszereda – 
Zsögödfürdő – Rejtek-patak forrása – Bilibók-puszta – Csíkszereda út-
vonalon vezet végig, 400 méteres szintkülönbséget tartalmaz és 5 óra 
alatt végig lehet járni. Tapasztaltabb túrázóknak „kínálják” a 25 kilomé-
teres szakaszt Csíkszereda – Zsögödfürdő – Fenyves-nyaka – Szentimrei 
Büdösfürdő – Vendelné-kútja – Bilibók-puszta – Csíkszereda útvonalat, 
750 méteres szintkülönbséggel. Erre a szakaszra 7 órás túraidőt terveznek 
a szervezők. Végül a leghosszabb és legnehezebb szakasz a 40 kilométeres, 
1250 méteres szintkülönbséggel Tusnádfürdő – Sólyomkő – Nagy-Piliske 
válla – Mitács-puszta – Kakukk-hegy – Nagyláz-puszta – Szentimrei 
Büdösfürdő – Vendelné-kútja – Bilibók-puszta – Csíkszereda útvonalon. 
Akik erre a túrára vállalkoznak, 10 órai gyaloglásra kell számítaniuk. A 15 és 
25 kilométeres szakaszra a Szeredai-fürdő mellől indítják a túrázókat reggel 
8 és 9 óra között, a 40 kilométeres szakasz túrázóit a tusnádfürdői kemping-
től reggel 7 és 8 óra között. Bővebb információt a CSEKE honlapján vagy 
Daday Hunortól (telefon: 0744–590775) lehet kapni. 


