
Az örömbe üröm is vegyül

Munkára készen az Akarat 
Május második hetében újraindul a munka a székelyudvarhelyi Akarat Szövetkezetben. 
Véget ér a megrendelések hiánya miatti kéthónapos kényszerszünet, a munkanélküli 

szabadságra küldött 180 alkalmazott visszatérhet régi munkahelyére. Az örömbe némi 
üröm is vegyül, a megrendelők szeretnék behajtani a kéthónapos kiesést, így – 
a sors különös fintoraként – a munkahiány után most a munkabőség zavarával 

küszködik Simó Ferenc szövetkezeti elnök. > 6. oldal
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Kéthónapos kényszerpihenőt követően vállalhatatlan munkamennyiséget zúdítanának az Akarat nyakába fotó: ifj. haáz sándor
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2Megnyílik
a parajdi lepkeház 3hivatalosan még

senki sem jelöltette magát 7Áztathatjuk 
magunkat a Szejkén

A tanács 
döntésére vár 
a szociális lista 

A mai napra beharangozott 
székelyudvarhelyi, rendes havi 

önkormányzati ülés egyik legfor-
róbb napirendi pontja a szociális 
lakások kiosztására vonatkozik. A 
polgármesteri hivatal munkatársai 
az elmúlt hetekben a kritérium-
rendszer alapján rangso-
rolták a jelentkezőket. Ha 
ezen listára rábólint a vá-
rosi tanács, a következő lépés a cse-
reháti kész lakások kiosztása lesz. 

A könyvtár nem 
akarja felvenni 

Nyirő nevét
Elmaradt a Nyirő-ügyben kez-

deményezett rendkívüli ta-
nácsülés. Szabó Károly, a könyvtár 
igazgatója egy átiratot juttatott el 
a polgármesteri hivatal-
hoz, mely szerint a könyv-
tár munkaközössége ra-
gaszkodna a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár névhez.
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,3757î
1 amerikai dollár USd 3,3084î
100 magyar forint hUF 1,5248ì

hatos lottó

ötös lottó

SzerencSeSzÁM: 8969614

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Az olcsó szalámi 
dilemmája

Már nyúlok is a termék után, 
de mielőtt becsúsztatnám a ko-
saramba, gyanakodva keresem a 
felhasználási, szavatossági határ-
időt. Valami nem stim-
mel – mert az is rendben 
van. Nagyon rendben. Ez 
a szalámi, kérem, akár újabb hat 
hónapot is elállna.
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    Domján levente

Következő lapszámunk 
május 2-án,

szerdán jelenik meg.



Gőzerővel folynak a munkálatok 
Parajdon, mivel napokon belül 
megnyílik a székelyudvarhelyi 
Vulticulus Földrajzi Társaság 
által létesített állandó lepke-
ház. A tavalyi, a Haáz Rezső 
Múzeumban felállított idősza-
kos lepkeház nagy sikert ara-
tott, ennek mintájára hozzák 
létre a parajdit is, a sóbánya 
szomszédságában.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Kilyén Barna, a 
Vulticulus Földrajzi 
Társaság elnöke el-

mondta, az utolsó simításokat 
végzik. Terveik szerint hétfőn 
nyitják meg a lepkeházat, ekkora 
már biztosan abba az állapotba 
kerül, mint amilyenre tervezték. 
Jelenleg napi tizennégy-tizenöt 
órát dolgoznak, hogy a vendé-
geiket kiszolgálják. Az épület 
teljesen elkészült, négy angol ön-
kéntes segít a munkában. Azért 
választották Parajdot, mivel a 
sóbánya környékén, a turisták 
miatt könnyebben fenn tudják 
tartani a létesítményt. Kiemelte, 
hogy már megérkeztek a lepkék, 
a növények pedig Hollandiá-
ból érkeznek. A szökőkút is el-
készült, a díszhalak vödrökben 
várják, hogy a végleges helyükre 
kerüljenek. Kilenc fajta lepkét 
lehet megtekinteni a megnyitás-
kor, összesen több, mint hatszáz 
egyedet. A leglátványosabb lepke 

itt is a kék azúrlepke lesz, amelyet 
már a Haáz Rezső Múzeumban 
is meg lehetett tekinteni a tavaly. 
Naponta 9 és 19 óra között lesz 
látogatható a parajdi lepkeház, 
gyerekeknek és diákoknak hat, 
felnőtteknek pedig hét lejért. 
Csoportos látogatás estén ked-
vezmények állnak rendelkezésre.

A trópusi növények, a száz-
ötven négyzetméternyi röptér, a 
több száz egzotikus lepke egyszer-
re igyekszik feledhetetlen élményt 
nyújtani kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt. A trópusi országokban 
egyre több lepkefarmot hoznak 
léte. E farmok a bábok kereske-
delmi célú tenyésztésén kívül az 
egyre szűkülő természetes élet-
terek miatt, fajmegőrzés szem-
pontjából is igen jelentős sze-
repet töltenek be. Ugyanakkor 
a lepkeházak a lepkefarmokkal 
együtt a fajfenntartás feladatán 
kívül világszerte jelentős oktatási 
és nevelési szerepet töltenek be – 
adja tudtunkra Vulticulus Föld-
rajzi Társaság.

Idén a Föld napja vasárnapra 
esett, ezért az évente megren-
dezésre kerülő, Kölcsönkapott 
Föld című, környezettudatos-
ságra nevelő rendezvényso-
rozatot tegnap tartották az 
Eszterlánc Napközi Otthonban. 
Rajzkiállításon, előadáson, 
műhelymunkán, illetve a nap-
közi környékén szemétgyűj-
tési akción is részt vettek a 
csemeték. 

A. J. 

A Föld napjához kötőtő 
rendezvényt immár ti-
zenkettedik alkalommal 

szervezték meg. Koncz Melinda, 
az Eszterlánc Napközi Otthon 
vezetője elmondta, hogy annak 
idején ez a program rajzkiállítás-
ként indult, amely öt éve kibő-
vült környezetvédelmi előadá-
sokkal. Idén is Bari Zita rajzsza-
kos tanárnő értékeli a beküldött 
rajzokat. Minden óvodából tíz 
rajz érkezett be, többek közt a két 
szentegyházi, a felsőboldogfalvi 

körzetből, illetve az összes ud-
varhelyi óvodából. Az előadást 
Ambrus László, az Agora mun-
kacsoport vezetője tartotta a ki-
csiknek. – A műhelymunka so-
rán hulladékanyagokból készíte-
nek játékszereket, eszközöket. A 
témájából adódóan megtanulják 
a gyerekek, hogyan is hasznosít-
hatjuk újra az eldobott anyagot. 
Idén is van szemétgyűjtési akci-
ónk, amely során csoportjaink 
gumikesztyűvel felszerelkezve 
megtisztítják az óvoda környé-
két. Tulajdonképpen azt a részt, 
ahol ők ide járnak óvodába – is-
mertette Koncz Melinda. 

A szülőkre is szeretnének 
hatni a környezettudatosság te-
rén, ezért egy pályázat során a 
gyerekek otthon is készítettek já-
tékokat, közösen a szüleikkel. Az 
óvodavezető hangsúlyozta, hogy 
van értelme ezeknek a rendezvé-
nyeknek, mivel a gyerekek már 
egyáltalán nem dobják el a sze-
metet és megszólítják szüleiket, 
amennyiben szemetelnek. 

napirenden
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TRóPusI HANGulAT A sóbáNyA MEllETT

Megnyílik a parajdi lepkeház
Rajzkiállítás 

és szemétgyűjtési 
akció

Kilenc fajta lepkével nyitnak. Érdemes betekinteni fotó: vulticulus

lehet, hogy sokan ismerik a 
történetet, amikor az ismerke-
dő fiatalok  első   találkozásá-
nál a fiú azon mélázik ,hogyan 
szólítsa meg , addig a lány 
már rég eldöntötte , hogy szü-
letendő gyermekének ő lesz 
az apja.

Amikor a várandós hölgy 
szájából először hangzik el: „Drá-
gám, kisbabánk lesz”, legtöbbször 
a férfi fel sem fogja meglepetésé-
ben, mit jelent ez, hacsak régóta 
együtt nem áhítoztak a kis jöve-
vényre. Mivel az apa szerep nem 
annyira ösztönös, inkább tanult, a 
legtöbb férfi nem tud azonosulni 
a ténnyel, hogy hamarosan fordu-
latot vesz az élete, hiszen megnő a 
felelőssége egy új élet születésével, 
és vállaira nehezedik a családfenn-
tartás feladata is. Az óhajtott  ter-
hességnél is mindenki elfogadja és 
örül ennek. Egy orvostudományi 
konferencián javasolták, hogy a 
„terhes” kifejezést mely teher, ne-
hézség stb. változtassák át a köz-
napokban is sokkal jobban  hang-
zó „áldott állapot” kifejezésre, ami 
optimistábban, szebben fejezi ki 
ugyanazt.

A férfi nagyon sokat tehet 
azért, hogy a nő számára a vára-
kozás idejét megkönnyítse. Segí-
tő és védelmező magatartása, tá-
mogatása, megértése, mind biz-
tonságot nyújt a várandós kisma-
mának, ezáltal a nőben felmerülő 
esetleges szorongások és félelmek 
feloldódnak. Tekintve, hogy a 
nő hordja ki a gyereket, nemcsak 
lelki, de fizikai felelősség is ter-
heli, amit a mai világban sokan 
túlzásba is visznek. A szeszélyek 
és túlértékelt hisztik is felerősöd-
hetnek, mindezeket megértéssel 
és határozottsággal kell kezelni. 
Ahol megfelelően működnek a 
párkapcsolaton belüli kommuni-
kációs csatornák, hamarabb meg 
lehet oldani és meg lehet beszél-
ni ezeket a problémákat, mielőtt 
valódi krízishelyzetek jönnének 
létre. Az a hatalmas információ-
özön, internet és hatalmas könyv- 
és lapkínálat legtöbbször nem 
biztonságot, hanem bizonytalan-
ságot szül.  Az információárada-
tot nem lehet könnyedén átfogni, 
értelmezni és rendszerezni.

A férfi szerepe a várandósság 
alatt magát a biztonság megte-
remtését jelenti minden érte-

lemben. Egy várandós kismama 
sokkal több figyelmet, kedves-
séget, odaadást igényel. A férfi 
szerepe korántsem ér véget a 
biológiai hozzájárulással, a gyer-
meknemzéssel, hanem bőven 
túlmutat rajta, a várandós kis-
mama még erőteljesebben sze-
retne rá támaszkodni. A leendő 
apukák a legtöbbet azzal nyújt-
hatják kedvesüknek, hogy türe-
lemmel, megértéssel, szeretettel 
veszik körül. Ezzel hozzásegítik 
a kiegyensúlyozott állapothoz, 
és megerősítik bennük azt az 
érzést, hogy azzal, hogy anyává 
válnak, még nem szűnnek meg 
nőnek lenni. A nők jobban fel-
készülnek az anyaságra, mint 
párjuk az apaságra, és arra, hogy 
lényegesen megváltozik a család 
eddigi életvitele, átalakulnak a 
fontossági sorrendek, első helyre 
kerülnek a gyermekgondozá-
si feladatok. Ez határozza meg 
ezentúl a család mindennapi 
programját és életük további 
célkitűzéseit.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

RENdElő APA lEsZEK 
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Körkép
közélet

Noha május elsején lejár a 
jelöltállítási határidő, teg-
nap délutánig még egyetlen 
jelölt sem adta le iratait a 
székelyudvarhelyi választási 
bizottságnál – úgy tűnik, min-
denki kivár az utolsó pillanatig. 
A választási kampány két hét 
múlva, május 11-én kezdődik, 
a polgármesterek, helyi taná-
csosok, illetve megyeitanács-
elnökök és megyei tanácsosok 
megválasztására pedig – mint 
ismeretes – június 11-én kerül 
sor. Azt is megtudtuk, hogy a 
helyhatósági választások Har-
gita megyében 600 ezer, orszá-
gos viszonylatban pedig közel 
100 millió lejbe kerülnek.

 Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Mint a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal által 
a Hargita Népe Udvar-

helynek elküldött választási me-
netrendből kitűnik: országosan 
április 15-ig kellett a megyei tör-
vényszékek elnökeinek kijelölniük 
a települések választókerületeinek 
az elnökeit. A székelyudvarhelyi 
választási bizottság elnöke Rédai 
Zoltán József, a székelyudvarhelyi 
bíróság bírója lett. A következő, 
immáron a köz számára is izgalmas 
pillanat május elseje – ekkor éjfélig 
fogadják a választási bizottságok a 
jelöléseket. Tegnap délután Rédai 
Zoltán József arról tájékoztatott, 
bár érdeklődő akadt bőven, egy-
előre senki nem tette le jelölését, 
így hivatalosan Udvarhelynek még 
egyetlen önkormányzati választási 

jelöltje sincs. A jelöltállítási határ-
időt egyhetes fellebbezési időszak 
követi, így május 8-án áll össze a 
jelöltek végleges lajstroma. A kam-
pány május 11-én kezdődik és egy 
hónapig, június 9-ig tart. Másnap, 
június 10-én reggel hét órától este 
kilencig várják a szavazati joggal 
rendelkező állampolgárokat a kör-
zetekben. 

A Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal érdeklődésünkre a téma 
kapcsán tudatta, Hargita megye 
számára anyagi költségek címszó 
alatt 600 ezer lejt hagytak jóvá. 
Ebből az összegből a prefektusi 

hivatal a választókörzetek fogyó-
anyagait biztosítja, mint sorolták: 
tinta, kék írószer, a szavazócédu-
lák kinyomtatása, választási hir-
detések az újságokban.  

Szintén itt említhető, hogy a 
Hargita megyei törvényszék je-
löli ki a választókörzetekben te-
vékenykedő elnököket, tagokat. 
Egy választókörzeti elnök leg-
több öt napig 85 lejt kap naponta, 
a választások napjára pedig plusz 
10 lej jár protokollköltségként.  
A statisztikusok, informatikusok 
napi 65 lejt kapnak. A választó-
körzetekben tagként tevékenyke-

dőknek is 85 lej jár, ám legtöbb 
három napig. Mindezeket össze-
gezve egy választókörzeti elnök 
425 lejt kap, egy mellette dolgozó 
tag pedig 255 lejt – ezen összegek 
még adókötelesek. 

Ugyancsak a választási témá-
hoz kapcsolódik a belügyminisz-
ter napokban tett bejelentése, 
mely szerint zéró toleranciát kell 
alkalmazni azokkal szemben, akik 
csúszópénzzel vagy hamis szava-
zatokkal próbálják a választások 
menetét befolyásolni. Jó tudni: 
egy ilyenszerű csalásért akár bör-
tönbüntetés is kiróható. 

hét hét múlva voksolni várnak. hamarosan a jelöltek nevér is fény derül fotó: ifj. haáz sándor

Két Hét múlvA KezdődiK A válAsztási KAmpány 

Hivatalosan még senki sem jelöltette magát

Állok a nagyáruház roskadásig megra-
kott polca előtt, és vizslatom az elém táruló, 
kívánatosnál kívánatosabban csomagolt élel-
miszereket, húskészítményeket. Van itt, ké-
rem, minden, mi szemnek, szájnak és korgó 
hasnak ingere. Ha pénze van, akkor a tisztelt 
vásárlónak már csak elég ereje kell legyen 
ellenállni a bevásárlókosárba landolni vá-
gyó szalámik, párizsik, császárszalonnák és 
préselt sonkák tömeges kísértésének. Húst szerető ember 
vagyok, így mit tagadjam, rendszerint e polcok előtt 
időzöm legtovább. Táblák szúrják ki az ember szemét, 
ha magától esetleg mégse venné észre, hogy ma ez is, az 
is hihetetlen akciós árban, szinte gombokért kapható. 
Már nyúlok is a termék után, de mielőtt halk, tompa 
koppanással csúsztatnám a kosaramba, gyanakodva ke-
resem a felhasználási, szavatossági határidőt. Valami 
nem stimmel – mert az is rendben van. Nagyon rend-
ben. Ez a szalámi, kérem – ha addig valaki nem venné 
meg –, akár újabb hat hónapot is elállna. Ez kell ne-
kem, ez tényleg olcsó és jó. Vagy mégsem. Vagy mindegy. 
Úgy is jó lesz.

Vagy azért mégsem mindegy, mégsem lesz jó. Nézem 
a címke apróbetűsebb részét, tudják, azt, ami nagyvo-
nalakban az összetevőkről szól. Érdekes, hogy a címkén 
belül ez mindig átlagban feleannyi négyzetcentiméter-
be van sűrítve, mint a gyártmányt és gyártóját dicsérő 
egy-két szavas reklámszlogen. Eladás szempontjából 

biztosan így hatásosabb. No, nem a reklámszöveg, ha-
nem az, ha az örökké siető ügyfél nem bíbelődik esetleg 
a szemüveggel, s így nem látja, valójában nem is tudja, 
esetleg nem is érdekli, hogy a tetszetősen becsomagolt, 
jó árban kínált élelmiszerekkel – szalámi esetében a fő 
alkotóelemnek hitt hússzármazékokkal – milyen válo-
gatott ízfokozó, színező, állományjavító és tartósító se-
gédanyagokat eszik még magába. A sok ipari E betűs 
anyag között csoda, hogy még megmaradhatott a hús 
felirat. Ha más nem, legalább a felsorolásban.

Persze bőven keringenek legendák arról, hogy a 
fogyasztói társadalom ízét most szokó kelet-európai 
demokráciák – különösen, ha anyagilag szegények – 
nyugati sorstársuknál kevesebbel is beérik. Nem a fo-
gyasztási cikkek, élelmiszerek mennyiségében, hanem 
minőségében. Olcsón, jót, nagyot és sokat – ezek ma 
egy átlagbérből élő, átlagos romániai család bevásárlási 
vezényszavai. És a székelyföldié is. A Mit? kérdésre ad-
ható válasz azonban rendszerint másod- vagy harmad-

rangúvá sorvad. De nem kell ezen csodálkozni, 
hisz a szükség minden hónapban kérlelhetetlen 
nagyúr. Enni márpedig a dráguló benzin, a nö-
vekvő közköltség és a tavalyhoz képest gyorsab-
ban ürülő pénztárcák ellenére is kell. Végül is 
mindegy, idővel úgyis meghalunk: vagy attól, 
hogy nem eszünk, vagy attól, amit eszünk.

Stelian Fuia mezőgazdasági miniszterünk 
viszont úgy tűnik, a nagyipari élelmiszergyártó 

lobbi fojtogatása ellenére is életben szeretne maradni, 
sőt mi több, irhát mentő próbálkozása egyenesen a fo-
gyasztók felvilágosítását célzó korteshadjáratba csapott. 
A tárcavezető ugyanis az elmúlt napokban rendre olyan 
eretnek kijelentésekkel hergeli a jónépet, hogy a boltok 
polcain levő friss tej nagy része tejporból, a párizsi pedig 
pépesített vízből van. Hozzátenném, állományjavítók-
kal segítenek a gyártók manapság már a kenyérliszten 
is, de meg felelően hígítani a tablettás bor mellett a nap-
raforgót nyomokban tartalmazó étolajat sem árt. Per-
sze azt, hogy – a más ügyekben, például a nagyipari 
növénytermesztés kapcsán génmódosítás-párti – agrár-
miniszterünk a mindennapokban mivel is táplálkozik, 
nem tudom. Tippem van, de arra meg pénzem nincs. 
Inkább semmit sem veszek. A kilencvenéves kort megélt 
nagyszülőkre gondolok...

Az olcsó szalámi dilemmája
                NézőpoNt n domján levente



A székelyudvarhelyi önkormány-
zat MPP-frakciója tegnap délre 
rendkívüli ülést kezdeménye-
zett: a Nyirő-villa emlékházzá 
alakítását kérték, illetve java-
solták, hogy a könyvtár vegye 
fel Nyirő József nevét. A tes-
tület RMDSZ-frakciója tegnap 
a tervezett ülést megelőzően, 
sajtótájékoztatón közölte: nem 
jelennek meg a tanácsülésen, 
hisz míg a Nyirő-ügyet a polgá-
riak kampánycélokra használ-
ják, ezen döntéseket szélesebb 
körű konzultáció kellene, hogy 
megelőzze. Különben is – foly-
tatták – Szabó Károly igazgató 
egy átiratot juttatott el a polgár-
mesteri hivatalhoz, mely szerint 
a könyvtár munkaközössége ra-
gaszkodna a Székelyudvarhelyi 
Városi Könyvtár névhez. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség 
székelyudvarhelyi önkor-

mányzati képviselői – mint tegna-
pi sajtótájékoztatójukon jelentet-
ték – Nyirő József újratemetését 
nemzeti, politikán vagy pártérde-
ken felüli ügynek tekintik. Jakab 
Áron Csaba arra emlékeztetett, 
hogy Bunta Levente polgármester, 
Miklós Zoltán múzeumigazgató, 
Szőcs Endre, a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
vezetője és jómaga április 18-án 
egyeztetett Nyirő József újrate-
metéséről a polgármesteri hivatal-
ban Füzes Oszkárral, Magyaror-
szág bukaresti nagykövetével, dr. 
Zsigmond Barna Pál csíkszeredai 
főkonzullal, valamint a magyar 
országgyűlés részéről Fráter Oli-
vérrel.

– Ezen a szakmai megbeszé-
lésen egyöntetűen megfogal-
mazódott, hogy a május 27-ére 
tervezett esemény mindannyi-
unk közös ügye, az eseménynek 

pedig szervezett keretek között 
kell megvalósulnia. Magától ér-
tetődik, hogy az író hamvainak 
hazahozatalában a polgármesteri 
hivatal és a városi RMDSZ teljes 
mértékben partner – mondta Ja-
kab Áron Csaba, majd azzal foly-
tatta, hogy az író újratemetését, 
hazatérését elsősorban a magyar 
országgyűlésnek köszönhetjük, 
ezért úgy gondolják, az emlék-
ház létrehozása is közös, nemzeti 
ügyünk. 

„Nem indokolt 
a névváltoztatás” 
– Természetesen örvendünk, 

hogy másnak is eszébe jutott, 
hogy emlékházzá alakítsuk a 
Nyirő-villát, viszont ebben az 
ügyben együttes döntéshozatal 
szükséges. Ez lenne méltó a szé-
kely apostolhoz. Ehhez viszont 
először meg kell a körülménye-
ket is vizsgálni, a villa jelenlegi 
lakóival is egyeztetni kell, figye-
lembe kell venni, hogy melyek a 

kéréseik, nem tehetjük meg, hogy 
önkényesen rájuk erőltetünk va-
lamit. Éppen ezért egy azonnali 
tanácsülés indokolatlan, mivel 
megfelelő megoldás, szakmai vé-
leményeztetés nincsen előkészítve 
– érvelt Jakab Áron Csaba. Kol-
légája, Benedek Árpád Csaba azt 
mondta el, hogy a városi könyvtár 
Nyirő József nevének felvételével 
kapcsolatban az intézmény igaz-
gatója, Szabó Károly egy átiratot 
juttatott el a polgármesteri hiva-
talhoz, Bunta Levente polgármes-
ternek címezve, melyben kijelen-
ti: „A székelyudvarhelyi városi 
könyvtár munkaközössége nevé-
ben ez úton szeretnénk kifejezni 
szolidaritásunkat intézményünk 
jelenlegi megnevezése mellett…. 
A városi könyvtár az udvarhelyi-
eké és a már meglevő elnevezése 
alaposan beivódott a városla-
kók tudatába, így nem indokolt 
annak megváltoztatása. Ennél 
erdélyibb és székelyudvarhelyibb 
nevet nem tudnának javasolni, 

mint Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár.” 

– Az RMDSZ önkormány-
zati képviselői úgy gondolják, a 
könyvtár nevének kérdése nem 
egy rendkívüli tanácsülés témája. 
Ugyanakkor előzetesen egyeztet-
niük kellett volna az intézmény 
vezetőjével. A könyvtár ügyében 
egy szakmai bizottság felállítását 
kezdeményezzük, melynek tagjai 
lesznek városunk irodalomtör-
ténetben, helytörténetben jártas 
szakemberei, az önkormányzat és 
a polgármesteri hivatal képviselői 
– tudatta Benedek Árpád Csaba. 
Az önkormányzati képviselő azt is 
kiemelte, a polgármesterrel közö-
sen támogatják a Nyirő-villa em-
lékházzá alakítását, és a megfelelő 
keretek között kivitelezhetőnek is 
tartják ennek létrehozását. 

Az RMDSZ-frakció tagjai az 
emlékházzal kapcsolatosan azt is 
elmondták, hogy az önkormány-
zat által a közüzemek (Urbana 
Rt.) adminisztrálásába helyezett 

Nyirő-villában lakó családoknak 
2014-ig van érvényes szerződé-
sük, melyet a közüzemek bonthat 
fel.  

Szász 300 ezer lejes 
tartozását töröltetné el? 
– Jelen igyekezetükkel a pol-

gáriak újból egy törvénytelen, 
Szász Jenő-féle határozattervezet-
tel próbálnak a sajtó és a közvéle-
mény előtt tetszelegni. A háttér-
ben azonban a következő ténye-
zők vannak: a tervezet szerint a 
Székelyudvarhelyért Alapítvány 
által a város területére törvényte-
lenül telekkönyvezett, árvízpén-
zekből felépített csereháti épület 
két lakrészébe költöztetnék a vil-
lában lakó családokat. Ha ez meg-
történne, akkor a polgármesteri 
hivatalnak, vagyis a városnak el 
kellene törölnie azt a 290 189,06 
lejes tartozást, melyet Szász Jenő 
alapítványa halmozott fel 2002-
tól napjainkig, mert nem fizette 
ki az ingatlan adóját. Erre viszont 
a hivatal nem hajlandó, hiszen ez 
az Önök pénze is – közölte Bene-
dek Árpád Csaba. 

A polgáriak 
megdöbbentek 
Tegnap az elmaradt tanács-

ülést követően az MPP közle-
ményt adott ki, amelyben azt 
tudatják, „önkormányzati kép-
viselőik megdöbbenéssel vették 
tudomásul, hogy a rendkívüli 
tanácsülésről az RMDSZ-frakció 
testületileg távolmaradt, Bunta 
Levente polgármester pedig zseb-
re vágta a tanácsterem kulcsát, 
meggátolva ezáltal a megjelent 
tanácsosok, jegyző, illetve a hi-
vatal munkatársainak bejutását a 
terembe”. Ezt követően szétkül-
dött közleményükben a polgáriak 
újból KISZ-titkároznak, illetve 
Rajk Lászlóhoz hasonlítják és 
Rajk szellemi örökösének nevezik 
a polgármestert. 

A politiKA éS A SzéKely ApoStol úJrAtemetéSe 

A könyvtár nem akarja felvenni Nyirő nevét 
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A szombatfalvi Nyirő-villa. Mindenki emlékházzá alakítaná, csak más-más ritmusban fotó: ifj haáz sándor

Körkép

újonnan induló, heti kétszer 
jelentkező – a merkúr Áruház 
organikus részlegével partner-
ségben készített – és immáron 
ötödik részéhez érkezett rova-
tunkban azoknak igyekszünk 
sétapálcát adni kezükbe, akik 
belefáradtak az egyoldalú, tér-
ségünkre jellemző hús-burgo-
nya alapú táplálkozásba, akik 
változatosabb, egészségesebb 
étrendre vágynak. 

Valljuk, hogy az élet érték, így 
természetesen egészségesen kell tar-
tanunk szervezetünket is. Tegyünk 
közösen egy első lépést, nyissunk, 
ismerjünk meg olyan étkeket, alap-
anyagokat, amelyek nemcsak ízlete-
sek, de életpártiak is. 

A diabétesz hallatán álta-
lában a cukrot emlegetik. Sok 

cukorbetegnek – miután meg-
született a diagnózis – édesí-
tőszereket kell használnia, szá-
molgatnia kell a kalóriákat, és 
különleges diabetikus ételeket 
kell fogyasztania. Mindemellett 
viszont kevés figyelmet fordít az 
élelmiszerek tápértékére és a táp-
lálék-kiegészítőkre. Általánosan 
elterjedt az a feltételezés, hogy 
a cukorbetegek étrendje csak 
abban tér el a többiekétől, hogy 
kimarad belőle a cukor, és jobban 
kell ügyelni a szénhidrátokra. Az 
illetékesek némelyike nem ért 
egyet ezzel a nézőponttal. Ők 
úgy vélekednek, hogy a cukorbe-
tegeknek sokkal több vitaminra, 
ásványi anyagokra és táplálék-ki-
egészítőkre van szükségük, mint 
az úgynevezett egészségeseknek. 
A diabetikusok többnyire kevés-

bé képesek feldolgozni, tárolni és 
hasznosítani bizonyos anyagokat, 
és veleszületett hajlamuk alapján 
más anyagokból messzemenően 
többet igényelnek az átlagosnál. 
A cukorbetegeknek különös fi-
gyelmet kell fordítaniuk a teljes 
kiőrlésű gabonára, a természetes 
cukorra, a vegyi anyagoktól men-
tes élelmiszerekre, a biokertészeti 
gyümölcsökre és zöldségekre, az 
adalékanyagoktól mentes, egész-
séges húsra, növényi proteinre, 
a rostban gazdag élelmiszerekre. 
Ily módon hatékonyan, de súly-
növekedés nélkül szinten lehet 
tartani a vércukrot, a diabetikus 
egészségesebben élhet. 

A gluténmentes étrend 
követése általában bizo-
nyos problémáktól, például 
gluténallergiától, migréntől, 

autizmustól szenvedőknek ja-
vasolt. A gluténmentes táplál-
kozás azonban azoknak is segít-
het, akik szeretnének felesleges 
kilóiktól megszabadulni. A 
gluténról tudni kell, hogy egy 
természetes protein, mely meg-
található a búzában, az árpá-
ban és a rozsban. Szerencsére a 
gluténmentes  étrendet követők 
sokféle étel közül válogathatnak. 
De vigyázat: bizonyos ízesített 
és sűrített ételek gyakran tar-
talmaznak glutént adalékanyag-
ként. Mivel ezt az étrendet olyan 
személyeknek is előírják, akik 
súlyos gluténintoleranciában 
szenvednek, igen fontos tudni, 
hogy melyek azok az élelmisze-
rek, amelyeket teljes biztonság-
gal fogyaszthatnak akár még az 
allergiások is.

Gyümölcsök közül ajánlott 
az alma, banán, fekete ribizli, 
áfonya, cseresznye, füge, szőlő, 
guava, citrom, mangó, papaya, 
görögdinnye, eper. A zöldségek 
közül fogyasztható az avokádó, 
zöldbab, brokkoli, káposzta, 
uborka, fokhagyma, hagyma, 
zöldborsó, paprika, spenót, 
fehérrépa. A gabonafélék és 
lisztek közül ajánlott a rizs, ku-
korica, rizsliszt, kukoricaliszt, 
szezámmag, burgonyaliszt, 
tápiókaliszt, szójaliszt.

Végezetül egy tipp: ha nem 
bírjuk a glutént, ám nem sze-
retnénk lemondani a frissen 
sült kenyérről vagy péksütemé-
nyekről, vásároljunk otthonra 
lisztkeveréket, és dolgozzunk 
abból. 

Egészséges táplálkozásra fel!

terméSzeteSeN egéSzSégeSeN  CuKor- éS glutéNmeNteS étKezéS 



A mai napra beharangozott, 
székelyudvarhelyi rendes havi 
önkormányzati ülés egyik leg-
forróbb napirendi pontja a 
szociális lakások kiosztására 
vonatkozik. A polgármesteri 
hivatal munkatársai az elmúlt 
hetekben a kritériumrendszer 
alapján rangsorolták a jelent-
kezőket. Ha ezen listára rábó-
lint a városi tanács, a követke-
ző lépés az élkészült csereháti 
lakások kiosztása lesz. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Fennáll a veszélye, hogy az 
elkészült szociális lakások 
kiosztását meggátolják az 

MPP-s tanácsosok, ezért még 
a tanácsülést megelőzően jó, 
ha tudja mindenki, hogyan is 
állnak a dolgok – kezdtek bele 
tegnap sajtótájékoztatójukon az 
RMDSZ székelyudvarhelyi ön-
kormányzati képviselői. Bene-
dek Árpád Csaba azzal indított, 
hogy az elmúlt négy évben közel 
háromszor annyi lakás készült el, 
mint korábban. 

– Az MPP a Cserehát etni-
kai és szociális összetételének a 
megváltozására hivatkozva nem 
ért egyet a szociális lakások jelen 
lista szerinti kiosztásával, pedig 
tudni kell, hogy a lista első hatvan 
pozíciójában mindössze két olyan 
roma család van, akik minden-
képpen megérdemlik, hogy lakás-
hoz jussanak, hiszen közel tíz éve 
folyamatos munkaviszonyuk van. 
Ugyanakkor egyeztettünk a cse-
reháti lakóbizottság vezetőségével 
is, akik a listát látva megnyugod-
tak – közölte Benedek Árpád 
Csaba. Az RMDSZ-frakció veze-
tője arról is beszámolt, hogy teg-
napelőtt a szociális szakbizottság 
ülésén már jelezték az MPP-sek, 
hogy nem támogatják a listát. 

– Meggátolhatják, hogy a la-
kások átadásra kerüljenek, pedig 
olyan hat-nyolc tagú családok 
várják ezt a pillanatot, akiknek 
minden nap számít – érvelt a ta-
nácsos. 

Mint ismeretes, a polgármes-
teri hivatal illetékes osztályának 
munkatársai az elmúlt hetek-
ben egy úgynevezett szociális 
prioritási névlista összeállításán 
dolgoztak. Ezt a lajstromot az 
elkövetkező időszakban a város 
adminisztrálásában levő szociális 
lakások odaítélésénél – leghama-
rabb a csereháti szociális lakások 
kiosztásánál – fognak használni. 
A több mint száznegyven nevet 
tartalmazó lista egyelőre nem 
nyilvános. Ha az önkormány-
zat rábólint, akkor kell majd 
kifüggeszteniük. Az érintett la-
kók fellebbezhetnek, majd elké-
szül a végleges lista, és jöhet is a 
csereháti kulcsátadás. Az új szo-
ciális lakásokból egyelőre csak 
huszonkettő készült el, ennyit 
tudnak tehát első körben átadni. 
A polgármester viszont nemrég 
azt jelentette, lesznek kormány-
pénzek, így reményei szerint még 
idén át tudják adni mind a hat-
vannégy lakást.   

Megtartotta 2011-es évi kiér-
tékelőjét a Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány, melyen a tavaly sú-
lyos balesetet szenvedett ala-
pító is beszámolt az alapítvány 
munkájáról, terveiről.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Azzal kezdeném, amit je-
lenleg a leginkább érzek: 
hála istennek újra találko-

zunk! – kezdte tegnapi sajtótájé-
koztatóját dr. Verestóy Attila. A 
novemberben balesetet szenvedő 
szenátor hangsúlyozta: az ember 
akkor találja meg igazán az érték-
arányokat, amikor minden elvesz-
ni látszik, ha viszont utána talpra 
tud állni, akkor jobban fogja ten-
ni dolgát, eredményesebb, telje-
sebb lesz az élete.

– Tiszta szívvel vállalom, 
hogy továbbra is tesszük az ala-
pítványon keresztül azt, amit 
eddig is tettünk, s ha lehet en-
nél többet is. Alapítványunknak 
az elmúlt évben több mint ezer 
személy lett részese, ez igazán 
jelentős eredmény, erre az alapra 
kell a továbbiakban építkezzünk 
– mondta Verestóy, felkérve má-
sokat is, kapcsolódjanak be az 
alapítvány munkájába, építsék az 
egymástól olykor el-eltávolodó 
közösségünket, hogy „újra legyen 

összhang, megértés, összefogás”.
– A visszajelzések azt igazol-

ják, jól végezzük a dolgunkat. A 
pályázók elégedettek támoga-
tási rendszerünkkel, munkánk-
kal, s ez roppant nagy örömmel 
tölt el bennünket – jelentette 
ki Nemes Melinda. Az alapít-
vány ügyvezető igazgatója be-
számolt a tavalyi újdonságokról 
is: több középiskolás és kutatói 
ösztöndíjat hirdettek meg, dr. 
Lőrincz Csaba kuratóriumi tag 
ötlete alapján civil napot kezde-
ményeztek Székelyudvarhelyen, 
melynek május negyedikén lesz 
az idei folytatása, önkéntes prog-
ramokat támogattak, multimé-
diás osztályokat szereltek fel, 
mindemellett természetesen ta-
valy sem feledkeztek meg a sérült 
gyermekekről, a betegekről és az 
ágyhoz kötött vagy magányos 
idősekről. Nemes Melinda örö-
mét fejezte ki, hogy a támogatott 
diákok meghálálják a bizalmat, 
hiszen az első félévi jegyátlaguk 
9,37.

– Megtiszteltetés számomra, 
örömmel vállaltam a munkát, 
remélem hasznára tudok lenne 
az alapítványnak – jelentette ki 
Berde László református tiszte-
letes, a kuratórium új tagja, aki 
negyven év szolgálat után idén 
nyáron vonul nyugdíjba, de mint 

mondta még legalább húsz évig 
szeretne, aktívan tevékenyked-
ni közösségünkért. Dr. Lőrincz 
Csaba kuratóriumi tag kifejtette, 
számára mindig is örömet jelen-
tett, hogy nemcsak a kórházban, 
hanem a Verestóy alapítványon 
keresztül is tud segíteni a bete-
geknek. Hermann Gusztáv kurá-
tor azt hangsúlyozta, helyben élő 
és alkotó kutatókat támogatnak, 
akik nemcsak oklevelet, tudást is 
szeretnének szerezni, s ez azért is 
fontos, mert „minőségében erős 
értelmiségre van szüksége régi-
ónknak”.

Tavaly a Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány 490 336 lej bevételt 
valósított meg, amiből 392 000 
lejt az alapító adományozott. A 
jövő magad vagy! elnevezésű ösz-
töndíjra 57 településről 170-en 
pályáztak, volt továbbá 7 kuta-
tói, 57 egészségügyi pályázat is, 
valamint 5 szociális kérelem és 
35 civil szervezet is támogatásért 
folyamodott az alapítványhoz. 
Oktatási támogatásra 192 901, 
egészségügyire 47 545, szociálisra 
pedig 120 674 lejt fordítottak. Az 
alapítvány által nyújtott támoga-
tások értéke tavalyelőtthöz képest 
tavaly 46 ezer lejjel nőtt – a leg-
többet az oktatás terén, ahol közel 
29 ezer lej volt a növekedés.

ÉVes kiÉrtÉkelőt tArtott A Verestóy AlApítVány

„Újra legyen megértés, összefogás”
A tanács döntésére vár 

a szociális lista 
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Béres domBi ildikó,

65 éves, nyugdíjas 

A HÉt kÉrDÉse  körkÉrDÉs: HogyAn ünnepli május elsejÉt?

Kü l ö n ö s e b b en 
nem szoktuk ünnepel-
ni a május 1-jét, esetleg 
kimegyünk a zöldbe 
valahová ide a közelbe. 
Idén, ha az idő is enge-
di, akkor kimegyünk 
kapálni a kertbe az 
unokákkal.  Különben 
nem csinálunk semmi 
nagy felhajtást, más 
hétvégéken is ki szok-
tuk vinni az unokákat 
egy kicsit a levegőre. 

Május 1-jén kirán-
dulni szoktunk, kime-
gyünk valahová a zöld-
be, ha szép az idő. Idén 
azt tervezzük, hogy a 
családdal kimegyünk 
Libánba. Jó alkalom, 
hogy összegyűljön a 
család és együtt tölt-
sük a napot. Nagyon 
rossz az időjárás mos-
tanában, reméljük, 
hogy szép időnk lesz 
arra a napra. 

viériu olga, 

71 éves, nyugdíjas

Mi május 1-jén 
kirándulni szoktunk, 
kimenni egyet va-
lahová és sütögetni, 
pihenni kicsit. Most 
szeretnénk elmen-
ni Szelykefürdőre a 
családdal, s ott ünne-
pelni meg a munka 
napját. Esetleg egy kis 
szalonnasütés is szóba 
jöhet, ha szép lesz az 
idő, hisz ilyenkor azt 
szokták csinálni.  

demeter ÖdÖn, 

39 éves, építész

Azt tervezem, 
hogy elmegyek a ba-
rátokkal egy hétvégi 
házba három napra. 
Ott ünnepeljük meg 
a május 1-jét, buli-
zunk, kis sütögetést 
is tervezünk. Hétvé-
gére gondoltuk, mert 
akkor van ideje a tár-
saságnak.  Jó lenne, 
ha az idő is arra szebb 
lenne, esőben nem 
lesz a legjobb.  

FáBián éva, 19 éves, 

diák

társadalom

Az alapítvány kuratóriuma. Évértékelőt tartottak Fotó: szász attila

Körkép
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Május második hetében újrain-
dul a munka a székelyudvarhelyi 
Akarat Szövetkezetben. Véget 
ér a megrendelések hiánya 
miatti kéthónapos kényszer-
szünet, a munkanélküli szabad-
ságra küldött 180 alkalmazott 
visszatérhet régi munkahelyé-
re. Az örömbe némi üröm is 
vegyül, a megrendelők szeret-
nék behajtani a kéthónapos ki-
esést, így – a sors különös fin-
toraként – a munkahiány után 
most a munkabőség zavarával 
küszködik Simó Ferenc szövet-
kezeti elnök.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Lapunk még februárban szá-
molt be arról, hogy meg-
rendelések hiányában a 

székelyudvarhelyi Akarat Szövet-
kezet márciustól munkanélküli 
szabadságra küldi mintegy 180 
alkalmazottját. Az eredetileg ter-
vezett egyhónapos kényszerszü-
net a vártnál jobban kihúzódott, 
tegnap Simó Ferenc szövetkezeti 
elnök viszont arról biztosított, 
hogy május második hetétől min-
den visszaáll a régi kerékvágásba. 

Az örömbe azonban némi üröm 
is vegyül, a megrendelők ugyanis 
szeretnék bepótolni a kimaradást, 
pluszmunkával próbálják terhelni 
a szövetkezet, amit ez nem tud 
felvállalni.

Simó Ferenc elmondása szerint 
az Akarat leállása abból követ-
kezett, hogy a cég partnerei nem 
tudták időben szállítani a távol-
keletről származó nyersanyagot. 
Csakhogy ennek megrendelésekor 
a partnerek nem vették figyelembe 
a kéthónapos udvarhelyi kiesést, 
így most a március–áprilisra szánt 
nyersanyagot is leszállítanák a szö-
vetkezetnek, elvárva ennek feldol-
gozását. Ilyen volumenű munkával 
azonban Udvarhelyen képtelenek 
megbirkózni.

– Ennyi munkát nem tudunk 
felvállalni. Két hónapig miattuk 
álltunk, hol voltak eddig? – teszi 
fel a kérdést magának (is) a bőség 

zavarával küszködő Simó Ferenc. 
A gondot csak szelektálással 

orvosolhatja a szövetkezet, azokat 
a partnereket részesítve előnyben, 
akik ígérni tudják  a megrendelé-
sek folytonosságát. A dolog azon-
ban nem ilyen egyszerű.

– Bevett szokás, hogy amikor 
fogytán a munka, megrendelése-
kért kopogtatunk, ahol csak le-
het, így most azok, akiket vissza-
utasítunk fejünkhöz vághatják, 
hogy „te kértél munkát, s most 
azt mondod, hogy nem kell?” – 
tájékoztat a szövetségi elnök, aki-
nek nem felhőtlen az öröme, attól 
tart, hogy a visszamondások mi-
att kisebb „cirkusz” is kialakulhat 
a megrendelőkkel. Hiány után jön a bőség zavara Fotó: Haáz sándor

Az öröMbe üröM iS Vegyül

Munkára készen az Akarat

hirdetéS

Csalóka számok

A megyei munkaerő-elhelyező ügynökség adatai szerint az év első négy hónapjában (a tavalyi év janu-
ár–áprilisi időszakához képest) több mint ötven százalékkal nőtt Székelyudvarhelyen a munkanélküli 
segélyt igénylők száma. Az első látásra riasztó adatok azonban kissé csalókák, a látványos növekedés az 
Akarat Szövetkezet ideiglenes leállásának tudható be. Május második hetétől a szövetkezetben újrain-
dul a munka, ennélfogva a helyzet is normalizálódik, tehát a „hirtelen feljavulás” nem váratlan gazdasági 
fellendülésnek lesz az eredménye. Az emelkedését az Akarat Szövetkezet időszakos leállása is befolyá-
solta, hiszen onnan több mint 150 dolgozó jelentkezett munkanélküli segélyért a munkaerő-elhelyező 
ügynökség székelyudvarhelyi kirendeltségénél.

 
„Ennyi munkát nem 
tudunk felvállalni. 
Két hónapig miattuk 
álltunk, hol voltak 
eddig?”



Május elsején újabb kiállítással 
nyitja kapuit a szejkefürdői Bor-
víz- és Fürdőmúzeum. A több 
mint ötven, a két világháborútól 
napjainkig készült, székelyföldi 
borvízcímkét felvonultató kiállí-
tást a Szejkefürdőn majálisozók 
ingyenesen tekinthetik meg. A 
borvízmúzeum a tervek szerint 
szeptember végéig várja majd a 
látogatókat. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal által 
szervezett szejkefürdői 

majális idején borvízcímke-kiállí-
tással nyitja meg idén először ka-
puit a Borvíz- és Fürdőmúzeum. 
A 2008-ban felavatott, a Haáz 
Rezső Múzeumhoz tartozó léte-
sítmény általában május elsejétől 
szeptember végéig tart nyitva, 
nem lesz ez másként idén sem. Ez 
idő alatt számos érdekes kiállítást 
tekinthetnek meg a látogatók. A 
minden évben új tárlattal előruk-
koló múzeum idén borvízcímké-
ket állít ki: Székelyföld legtöbb 
ásványvíztöltőjének címkéje meg-
található lesz itt. A két sepsiszent-
györgyi gyűjtő, Ütő Gusztáv kép-
zőművész és Kisgyörgy Zoltán 
geológus anyagából nyíló kiállí-
táson több mint ötven borvizes 
címkét mutatnak majd be, ame-
lyek a szervezők szerint egy tág 
időszakot fednek le. Lesz olyan 
címke, amit az első és második 

világháború között nyomtattak, 
azonban a napjainkban az üzletek 
polcairól ismert címkék sem ma-
radnak ki a tárlat anyagából.

– Lévén, hogy a két gyűjtő 
háromszéki, a kiállítás fölvonul-
tatja majd a teljes háromszéki ás-
ványvíztöltő-palettát, de ugyan-
akkor megyénk palackozói sem 

maradnak ki a sorból – mondta 
el a kiállítás anyagáról Miklós 
Zoltán. A székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum igazgató-
ja ugyanakkor elárulta, hogy a 
kiállítás anyagában olyan kuri-
ózumnak számító darabokat is 
megtekinthet majd a közönség, 
mint a kizárólag a sepsiszent-

györgyi tanácsnak gyártott ás-
ványvizes címke.

A kiállítás anyagából egyéb-
ként az is kiderül majd, hogy a 
borvíz fogalma olyannyira be-
került a köztudatba, hogy még 
a korabeli román címkéken 
„borviz”-ként szerepel. A május 
elsejei nyílt napon, melyen bár-

ki ingyenesen megtekintheti a 
múzeum frissen nyíló tárlatát, 
egyébként múzeumpedagógiai 
foglalkozást is szerveznek majd a 
jelentkezőknek.

Vizet is vihetnek
A szejkefürdői múzeumban, 

amely naponta délelőtt tíz és dél-
után hat óra között várja majd a 
látogatókat, a most nyíló kiállítás 
mellett az érdeklődők megtekint-
hetik a Bányai János geológus ha-
gyatékából nyílt természetrajzi, 
illetve az emeleten helyet kapó, 
székelyföldi gyógyfürdőket, 
gyógyvizeket bemutató kiállítást 
is. A múzeum udvarán pedig to-
vábbra is megtekinthetőek azok a 
bivalyos szekerek, amelyekkel haj-
danán a városlakóknak szállítot-
ták a szejkei borvizet. Zepeczaner 
Zsolt, a múzeum gondnoka arról 
is tájékoztatott, hogy a majálist 
követően az épület melletti, Sa-
rolta-forrásból is lehet majd vizet 
vinni a városlakóknak, amely haj-
danán a város ivóvizének jelentős 
részét szolgáltatta.

A múzeum munkatársai el-
mondták, ígéretet kaptak arra, 
hogy a Borvíz útja projekt miatt 
majdhogynem járhatatlanná vált 
szakaszt rendbe teszik, amely kü-
lönös fontossággal bírna, hiszen a 
tavaly is több száz látogatója volt 
az intézménynek. A múzeumban 
nemcsak hazai  és  magyarorszá-
gi, hanem más nemzetiségű tu-
risták is megfordultak.

A felmelegedő időjárásnak kö-
szönhetően beindulni látszik az 
élet Szejkefürdőn. Hét elején 
megnyílt a gyógyfürdő, ame-
lyet még Orbán Balázs idejé-
ben üzemeltek be, és amint az 
idő engedi, nyílik a szabadtéri 
strand is.

B. Zs.

Megnyitotta kapuit az 
érdeklődők előtt a 
szejkei gyógyfürdő. 

Mint Radi Gábortól, a fürdő 
üzemeltetőjétől megtudtuk, a 
tavaszi nyitásrend szerint hét-
köznap délelőtt tíz és délután 
öt óra között, míg szombaton 
délután két óráig lehet kádas 
gyógyfürdőt venni. Ez a prog-
ram azonban a nyári felmele-
gedést követően változni fog, 
akkor korábban nyitnak majd 
ki. Radi szerint több városlakó 
is rendszeresen jár kezeltetni 
magát, ugyanis a fürdőzés több 
bajra is javallott: nőgyógyásza-
ti, ideg- és reumatológiai pana-
szokra, valamint csontbetegsé-

gekre, a törések utáni felépülést 
is segíti.

– Nem úgy kell elképzelni, 
hogy csak öregemberek járnak 
ide fürödni – mondja viccelődve 
Radi, – ugyanis a vendégek kö-
zött fiatalabb hölgyeket is talál-
hatunk, akik bőrgyógyász javasla-
tára járnak fürdőzni, ugyanakkor 
rendszeresen járnak sérüléseik 
után fiatal sportolók is a fürdőbe 
rehabilitációra. Az üzemeltető el-
mondása szerint a gyógyuláshoz 
szükséges, jellegzetes szagú, ké-
nes, sós, több mint ötvenféle ásvá-
nyi anyagot tartalmazó, alig több 
mint tíz fokos gyógyvizet abból 
a forrásból vezetik be az épület-
be, amit még maga Orbán Balázs 
fúratott. A gyógyvizet először fel-
melegítik, majd az épületben ta-
lálható tíz kezelőkádba juttatják.

Radi Gábortól megtudtuk, 
ami a kezeléseket illeti, egy für-
dőkúra általában tíz-tizenöt al-
kalmat, egyenként tizenöt és 
harminc perc közötti időt foglal 
magába. De még mielőtt valaki 
fürdőzni szeretne, javasolják neki, 

hogy keresse fel családorvosát és 
kérje ki véleményét a fürdő hasz-
nálatáról, ugyanis Radi elmondá-
sa szerint például a magas vérnyo-
mással küszködőknek kifejezet-
ten veszélyes a kezelés. Azonban 
amennyiben az orvos áldását adta 
a gyógyvizes fürdőre, akkor sem 
szabad túlzásba esni, mert az első 
négy fürdő alatt a gyógyvíz már 
negyed óra alatt kifejti hatását, 
csak a negyedik fürdő után sza-
bad több időt a kádban tölteni. 
Az egyszeri alkalom 12 lejbe ke-
rül, de aki tíz alkalmas bérletet 
szeretne váltani, annak 85 lejt kell 
fizetnie.  

Ha jön a meleg, 
nyílik a strand is
– Egyelőre az időjárástól függ 

– válaszolta a szejkei szabadtéri 
strand nyitását firtató kérdésünk-
re Radi Gábor, aki egyben a strand 
üzemeltetője is. Legoptimistább 
remények szerint május vége felé 
akár nyitni lehetne, azonban a 
működtető úgy vélekedik az idő-
járás miatt nem lehet elsietni, 

hiszen hideg van még hozzá, de a 
remények szerint június elsejétől 
indulhat a szezon. Radi azon-
ban emlékszik olyan esztendőre 
is, amikor a város egyik kedvenc 
pihenőhelyét már május elsején 
megnyitották a fürdőzők előtt.

Mint az üzemeltető elmondta, 
a szabadtéri strand vize már há-
rom-négy éve nem gyógyvíz, hi-
szen ahhoz, hogy az egyre szigo-
rodó előírásoknak meg tudjanak 

felelni, a könnyebben kezelhető 
édesvizet használják.

– A mostani víz is egy szejkei 
forrásból való, azonban jóval köny-
nyebb kezelni, mint a gyógyvizet, 
hiszen nem színeződik el amint a 
klórral reagál – magyarázza Radi. 
Az üzemeltető úgy véli, valószí-
nűleg az idén sem fognak változni 
a strand díjszabásai.Tavaly felnőt-
teknek 5 lej, míg gyerekeknek 3 
lej volt a belépő.

napirenden

Körkép
ElSEjén nyit A SzEjkEFürdői BOrVíz- éS FürdőmúzEum

Egyedi címkézés

mEgnyitOttA kApuit A gyógyFürdő

Áztathatjuk magunkat a Szejkén
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Idén a borvízcimkék lesznek a főszereplők. Kuriózumnak számító darabok is bemutatkoznak fotó: ifj. haáz sándor

Már várja a gyógyulni vágyókat a kádas fürdő fotó: ifj. haáz sándor
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Második alkalommal hirdeti 
meg a Bukarestben is itthon 
vagyunk elnevezésű pályáza-
tát az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács (UIET). Olyan 
udvarhelyszéki középiskolások 
és egyetemisták jelentkezését 
várják, akiket érdekel a civil 
szféra és betekintést szeret-
nének nyerni az állami intéz-
mények, többek között a par-
lament mindkét házának – sze-
nátus és képviselőház –, illetve 
több közszolgálati intézmény 
működésébe. 

Radó Krisztina

A tavaly első alkalommal 
megszervezett, az UIET 
által támogatott kétnapos 

körút a visszajelzések szerint nem 
csak hasznos, hanem valamilyen 
szinten tanulságos is volt, ugyanis 
a résztvevő fiatalok rádöbbentek, 

hogy az országot vezető emberek-
től nem kell félni, sőt beszélgetni 
is lehet velük – mondta el a teg-
napi sajtótájékoztatón András 
Lóránd, az UIET Szentegyháza 
és környékéért felelős alelnöke. 
Az előző évben esszével lehetett 
megpályázni a részvételt, idén vi-
szont a szervezők csak egy kérdő-
ív kitöltése alapján fognak dön-
teni, amelyet az UIET hivatalos 
honlapján – www.uiet.eu – lehet 
megtalálni. 

Az jelentkezési űrlap a Nálatok 
mi a szitu? nevet viseli, és úgy ál-
lították össze, hogy pontosan fel 
tudják térképezni, mi foglakoztatja 
az ifjúságot, mik azok a problémák, 
amelyeket szerintük orvosolni kel-
lene a közösségen belül és melyek 
azok a dolgok, amikkel kapcsolat-
ban szívesen beszélgetnének a po-
litikusokkal – tájékoztatott Incze 
Csongor, a központi intézmények-

kel való kapcsolattartásért felelős 
alelnök. A látogatásra május 7. és 9. 
között kerül sor, jelentkezni pedig 
május 3-ig, azaz jövő csütörtök dél-
után két óráig lehet az office@uiet.
eu e-mail címen. Arra is felhívja a 
pályázók figyelmét az UIET, hogy 
olyan személyek jelentkezését vár-
ják, akik a tavaly nem vettek rész a 
kiránduláson. 

Két másik projektre is kitértek 
a tegnapi sajtótájékoztatón, ame-
lyekre szintén május folyamán 
kerül majd sor: május 11–12-
én ismét megszervezik a Let’s 
do it Romania! elnevezésű című  
nagytakarítást, amely közterek és 
zöldövezetek megtakarítására vár 
önkéntes jelentkezőket az UIET 
szervezete. Egy másik projekt ke-
retein belül pedig második alka-
lommal is megszervezik az UIET-
focikupát, amelynek helyszíne 
idén Zetelaka lesz. 

Folytatódik a tizennyolcadik alka-
lommal megszervezett Bárdos La-
jos – Dr. Palló Imre Éneklő Ifjúság 
Kórusfesztivál. A hétvégén közel 
húsz kórus lép fel a fesztiválon. 

HNU–információ

Mint ismeretes, Székelyud-
varhelyen április 26-29. 
között rengeteg kórus lép 

fel. Ma 17 órától Mitől magyarabb 
az 55. zsoltár? Kodály Zoltán Psal-
mus Hungaricus művének aktuali-
tása címmel László Judit zenetanár, 
művelődésszervező tart előadást 
a Dr. Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola koncerttermében. Ezt 
követi a népdal- és szólóénekesek be-
mutatkozó hangversenye: fellépnek 
a szakközépiskola diákjai, tanárai, 
valamint a vendégkórusok szólistái. 

Szombaton, a művelődési ház 
nagytermében a gyermek- és if-
júsági kórusok hangversenyén 
fellép a budapesti Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola és Gim-
názium kicsinyek kórusa, a helyi 
Dr. Palló Imre Művészeti Szak-
középiskola kicsinyek kórusa, a 
farkaslaki Tamási Áron Általános 
Iskola kórusa, a  Baczkamadarasi 
Kiss Gergely Református Gimná-

zium 5–8. osztályosainak kórusa, a 
gyergyószentmiklósi Vaskertes Ál-
talános Iskola kórusa, a Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola felső 
tagozatos kórusa, a Szászrégeni Re-
formátus Egyházközség Piccolino 
Gyermekkórusa, a budapesti  An-
dor Ilona Gyermekkar, a csíkszere-
dai  Nagy István Művészeti Szakkö-
zépiskola 5–8. osztályosainak kóru-
sa, a székelykeresztúri  Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium kórusa, a 
székesfehérvári Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola, Gimnázium és AMI 
Bárdos Lajos Gyermekkara, a refor-
mátus gimnázium 9–12. osztályo-
sainak kórusa, a sepsiszentgyörgyi 
Plugor Sándor Művészeti Líceum 
Eufónia Vegyeskara, végül a Palló 
Imre vegyeskara. 

Vasárnap délelőtt tíztől a feren-
ces templomban egyházzenei hang-
versenyeket hallgathatunk meg. 
Leghamarabb a budapesti Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola és 
Gimnázium kicsinyek kórusa, a Dr. 
Palló Imre felső tagozatos kórusa, az 
Andor Ilona Gyermekkar, a székes-
fehérvári Kodály Zoltán Általános 
Iskola, Gimnázium és AMI Bárdos 
Lajos Gyermekkara, majd ismét a 
Palló Imre vegyeskara énekel.

Újabb állomásához érkezett teg-
nap a november 25-én Székely-
udvarhelyen, a városközpontban 
bántalmazott fiatalok peres ügye. 

HNU-információ 

A székelyudvarhelyi bírósá-
gon tegnap délelőtt – mint 
azt korábban már előreve-

títették – a térfigyelő kamerával 
rögzített felvételeket játszották le, 
amelyeket a sértettek és vádlottak 
egyaránt kommentáltak. A felvé-
teleket bizonyítékként játszották 
le, ám úgy tűnik, a sokak által 
egyértelműnek tűnő képek több-

féleképpen értelmezhetőek. Ezt a 
perben részt vevő felek is így gon-
dolják, hisz ki-ki a maga módján, 
és a maga érdekei szerint „látja” a 
felvételeket. A képsorok követése 
során a felek oda-odaszóltak egy-
másnak, a bíró mindahányszor ap-
róbb rendbontás tényét állapította 
meg, és kérte is a jelenlévőket a 
„házszabályok” betartására. A kö-
vetkező tárgyalás időpontját május 
24-ére tűzték ki. Ekkor újabb tanú 
vallomását hallgatják meg: a rend-
őrségen szolgálatot teljesítő tiszt 
ad jelentést a november 25-én ott 
történtekről. 

Sűrű PrOgrAmOT Kínál májUSrA Az UIET

Bukaresti körútra 
pályázhatnak a fiatalok!

Kórusművek hétvégéje

Lejátszották a felvételeket 

Körkép

Középiskolások és egyetemisták látogathatnak el állami intézményekbe 
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Körkép

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
– co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE INTENŢIE

Autoritatea contractantă CONSENSUS IMPEX S.R.L., în cadrul proiectului 
„Construire şi amenajare hală de producţie de materiale izolatoare din vată 
minerală”, care va fi depus pentru obţinere de co-finanţare prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea 
Competitivităţii Economice 2007–2013, lansează invitaţia de participare la 
procedura de achiziţie pentru furnizare de bunuri. 

Detalii invitaţie:
Obiectul contractului: furnizare 

•1 buc. linie de fabricare materiale izolatoare din vată minerală

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie: selecţie de oferte
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 11. 05. 2012., ora 12.00
Adresa la care se transmit ofertele: sediu social CONSENSUS IMPEX S.R.L. 

în loc. Beteşti, oraş Cristuru Secuiesc, nr. 10/A, judeţul Harghita
Data şi ora deschiderii ofertelor: 11. 05. 2012., ora 13.00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: sediu social CONSENSUS IMPEX 

S.R.L. în loc. Beteşti, oraş Cristuru Secuiesc, nr. 10/A, judeţul Harghita
Limba de redactare a ofertei: română
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit de la sediul autorităţii 

contractante
NOTĂ IMPORTANTĂ: Contractul cu ofertantul câştigător se va încheia 

numai dacă se va semna contractul de finanţare a proiectului „Construire şi 
amenajare hală de producţie de materiale izolatoare din vată minerală” cu 
Organismul Intermediar, iar prima comandă fermă de echipamente va avea loc 
numai după semnarea aceluiaşi contract de finanţare.

Persoana de contact: Todor Árpád, tel. 0730–605 217

Folytatódnak az ősszel abbahagyott útjavítási munkálatok szentegyházán

Még 200 ezer lej aszfaltozásra
újabb pénzeket különített el 
szentegyháza városi tanácsa 
aszfaltozási és útjavítási munká-
latokra: nagyrészt olyan szaka-
szokat aszfaltoznak le, amelyek 
korábban csak makadám- vagy 
földutak voltak. néhány helyen 
azonban a szennyvízelvezető 
rendszerre való csatlakozással 
késlekedők hátráltatják a munká-
latok elkezdését.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Összesen 200 ezer lejt kü-
lönített el Szentegyháza 
városi tanácsa a folytatódó 

útjavítási és aszfaltozási munkálatok-
ra, amelyeket az elkövetkező napok 
folyamán kezd el a kivitelezést végző 

Viaduct cég, a feladat elvégzésére ki-
írt licitet nyerte. 

– A tegnapi tanácsülésen 100-
100 ezer lejt különítettünk el a két 
helyszínen zajló aszfaltozási mun-
kálatokra. Ezt az összeget kormány-
pénzből, valamint megmaradt 
önkormányzati keretekből sikerült 
biztosítani. Szentegyháza felső ré-
szén folytatódik az elmúlt évben 
abbamaradt aszfaltozás a Bethlen 
Gábor, valamint az Ady Endre 
utcákban. Már megtörtént az út-
test kiépítése, a terület rendezése, 
a makadámút felszedése és szintbe 
hozása, valamint az átereszek elhe-
lyezése, már csak az aszfaltrétegek 
leterítése van hátra. Az Ady Endre 
utcában van még egy kisebb leága-
zás, ahol azt várjuk, hogy a lakók 
rácsatlakozzanak arra a szennyvízel-

vezető rendszerre. Ez remélhetőleg 
minél hamarabb megtörténik, így 
az aszfaltozással is tudunk haladni, 
ami egyébként mintegy 1400 mé-
teres szakaszt érint majd ezen a ré-
szen. Fontosnak tartjuk tehát, hogy 
az itt lakók mihamarabb csatla-
kozzanak a rendszerre, hiszen nem 
szeretnénk, ha később ilyen jellegű 
mulasztás miatt kellene feltörni a 
leterített aszfaltréteget – számolt 
be lapunknak Molnár Tibor, Szent-
egyháza alpolgármestere. Ugyan-
akkor Szentegyháza alsó részén, a 
József Attila utcában is folytatják az 
aszfaltozást, az újonnan épült ifjú-
sági tömbházak irányába. – Itt már 
könnyebb dolga van a kivitelező-
nek, ugyanis az itteni, régen kiépült 
betonút kap új aszfaltréteget – nyi-
latkozta a polgármester.

Roham alatt a nyugdíjpénztár. Országszerte tovább gyűrűzik a 740 lejes értéket meghaladó nyugdíjakra 
kivetett 5,5 százalékos egészségbiztosítási hozzájárulás-fizetési kötelezettség ügye, amelyet, mint ismeretes, alkot-
mányellenesnek nyilvánított az Alkotmánybíróság árpilis 18-án nyilvánosságra hozott döntésével. A nyugdíjpénz-
tárakat valósággal megrohanták az érintett nyugdíjasok, akik különbözet-visszafizetési követelésükre vonatkozó 
kéréseket nyújtottak be, vagy a bíróságokhoz fordultak, peres úton próbálva érvényt szerezni követelésüknek. A 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztárhoz eddig több mint ezer nyugdíjas fordult kéréssel. Egyik olvasónk szóvá tette, 
hogy a kérését ugyan elfogadták, de nem kapott iktatószámot. A nyugdíjpénztár illetékesei szerint igaz, hogy ott 
helyben technikai jellegű okok folytán iktatószámot nem adtak, de ez nem jelenti azt, hogy esetleg „nyoma vesz-
het” a kérésnek, mert utólag azokat időrendi sorrendben iktatják. Így az érintettek utólag kikérhetik, amennyiben 
szükségesnek és indokoltnak tartják, az iktatószámot. Pillanatnyilag egyébként nincs lehetőség a különbözet visz-
szafizetésére, ugyanis az alkotmánybírósági döntések csak a jövőre vonatkoznak. Ez viszont nem azt jelenti, hogy 
esetleg peres úton nem lehet érvényt szerezni az ilyen jellegű követeléseknek, mint ahogy azt sem, hogy a jogalko-
tónak nem állna módjában olyan jogszabály meghozatala, amely eredményeként a későbbiek során visszafizetésre 
kerül a már befizetett összeg, pontosabban az értékkülönbözet. Úgy, ahogy az egyébként megtörtént a gépkocsi-
beíratási környezetvédelmi illeték esetében is. szöveg: hecser zoltán; fotó: balázs árpád

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

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

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által 
megválasztott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám 
alatt 2012. április 30-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös 
törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének határozataival 
összhangban kerül sor.

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

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, 
a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) vagy a Management Reorganizare 

Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es telefonszámokon.

haRgita megye tanáCsa
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám – 

versenyvizsgát hirdet egy 
köztisztviselői állás betöltésére meghatá-

rozott időre a:
Helyi közigazgatási vezérigazgatóságon
Jogtanácsos, I osztály, asszisztens szak-

mai fokozat
Részvételi feltételek:

– jogi egyetemi végzettség záróvizs-
gával;

– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 
1999/188-as újraközölt törvény 54-es sza-
kaszának előírásai;

– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsga időpontja: 2012. május 9., 
10 óra (írásbeli) és 2012. május 11. (szó-
beli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának 
székhelye.

A beiratkozási dossziékat Hargita 
Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 
a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos 
Közlöny III. részében – 8 napon belül.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási forma-
nyomtatványt, valamint bővebb felvilágosítást 
Hargita Megyei Tanácsának Menedzsment 

vezérigazgatóságának humánerőforrás-részle-
gén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 
0266–207700 / belső 1408-as vagy 1406-os 

telefonszám).



Sajgó Pál, a magyar sífutás egyik 
legkiemelkedőbb alakja, többszö-
rös olimpikon 1922. június 28-án 
született Gyer gyó szentmiklóson. 
Sízni a Gyilkos-tónál tanult, si-
kereit magyar színekben érte el. 
Budapesten él. Kilencvenedik 
születésnapja közeledtével tele-
fonon beszélgettem vele.

– Apám asztalos volt, anyám 
a családot vezette, mert kilencen 
voltunk testvérek. Én a hatodik 
voltam: Rózsi, Jóska, Toncsi, Mar-
git, Ilonka, Pali. Ketten élünk még. 
Annuska húgom, a nyolcadik most 
is a Gyilkos-tónál lakik.

– Kilencen fel is nőttek?

– Igen, fel is nőttünk mind. 
Különböző foglalkozásokat gyako-
roltunk: volt köztünk cipész, aszta-
los, a legnagyobb nővérem, Rózsi 
nyomdász volt, Jóska pincér.

– Mikor és miért költöztek a 
Gyilkos-tóhoz?

– 1942-ben a szüleim elváltak, 
mert apám nagyon szerette a piát. 
A Gyilkos-tónál vásárolt telket, ott 
építettünk házat, és 1942-től ott 
laktunk. Onnan vonultam be kato-
nának is. Gyergyóbékáson, az első 
lövészszázadnál voltam katona.

– Akkor tulajdonképpen Gyer-
gyó  szentmiklóson nőtt fel?

– Gyergyószentmiklóson, a 
Rákóczi utca 8-ban, a gimnázium 
mellett laktunk, az örmény temp-
lom is közel volt. Az adóhivatal volt 
velünk szemben, és egy élelmiszer-
kereskedő, Vákár. A római katoli-
kus templommal szemben volt egy 
iskola, ott tanultam. Csak hat osz-
tályt végeztem, itt, Pesten tanultam 
tovább, végeztem főiskolát.

– Otthon mivel foglalkozott?

– Apám mellett tanultam a 
szakmát, asztalosinaskodtam. A 
Gyilkos-tónál készítettem bükkfá-
ból sílécet, azzal kezdtem csúszkál-
ni úgy 17-18 éves koromban. Az-
tán Székely-kupát nyertem kétszer, 
1942-ben és 1943-ban. 42-ben a 
Hargitán volt egy Székely-kupa-
verseny, azt megnyertem. 43-ban 
Csíkszeredában volt egy 18 km-es 
verseny, akkor voltam utoljára ifjú-
sági versenyző. Az ifjúságit én nyer-
tem, engedték, hogy két kört fussak, 
és akkor a seniort is én nyertem.

– Szinte felnőttként tanult meg 
sízni, és ilyen sokra vitte?

– Igen, pedig 1946-tól 50-ig 
egyáltalán nem síztem. A háború 
után, 51-ben kezdtem el újból sízni, 
itt Magyarországon.

– Olvastam az interneten egy 
említést, hogy ön felment az Oltár-
kőre... 

– Hétszer voltam fenn összesen. 
Először talán 1943-ban. Hétszer, 
de csak egyedül. A testvéreimmel, a 
legnagyobb bátyámmal és az öcsém-
mel hónapokig kerülgettük az Ol-
tárkövet, hogy hol lehet felmászni, 
aztán én felmásztam. Felvittem egy 
kiló olajfestéket. Akkor építették a 
Békás-szorosban az országutat, kér-

tem egy hosszú kötelet, s azzal eresz-
kedtem le elöl, és egy kiló festékből 
felfestettem oda: SP, és a dátumot. 
Sokáig lehetett látni, az alagút előtt, 
hogyha felnézett az ember. Mikor 
három éve hazajártunk a fiammal, 
láttam, hogy már lekopott. Anyám 
nem is tudta szegény, mert féltette 
a gyerekeit, s úgy mentem fel min-
dig, hogy csak utána mondtam el. 
Aztán, amikor bevonultak a német 
katonák, hegymászó tanfolyamot 
végeztek ott, kapcsokkal felmász-
tak az Oltárkő tetejére, és felvitték 
a német zászlót. Most elmondha-
tom, akkor nem lehetett: Málnási 
Béla volt az idegenforgalmi vezető 
Gyergyóban, és tudta, hogy én már 
feljártam. Megkért, hogy vegyem le 
és dobjam el a német zászlót. Ami-
kor a német zászlóért mentem fel, 
nem tudta senki, csak Málnási Béla, 
mert kivégeztek volna.

– Akkor ez valószínűleg 1944 
szeptembere előtt lehetett...

– Nem tudom pontosan. 1944 
őszén az utolsó percig a Gyilkos-
tónál voltam, nem akartam el-
jönni. Egyedül voltam, aztán ösz-
szeszedtem minden cuccomat, és 
úgy jöttem be, hogy már lőtték 
Gyergyószentmiklóst az oroszok a 
hegyen keresztül. Másnap mene-
kültünk.

– Az édesanyjával és testvéreivel?

– Igen. Eljöttünk Szombathe-
lyig, majd Pácsony községbe men-
tünk, ott telepedtünk le. Onnan 
elirányítottak minket Muraközbe, 
a horvátokhoz. Azután Vasváron 
is voltam, majd ismét Szombathe-
lyen. Szombathelyen lak tunk, ami-
kor bombázták a várost az amerikai 
gépek (1945. március 4. – szerk. 
megj.), a nagytemplom mellett 
laktunk. Én kimentem az utcára, és 
amikor eltalálták a nagytemplom 
tetejét, a fejemre hullott kő, vako-
lat, minden... A család meg lent 
volt a pincében. Szemben volt egy 
hentesüzlet, az telitalálatot kapott. 
A férj a Savaria étterembe szokott 
menni minden szombaton kártyáz-
ni, és ez épp szombati nap volt, és a 
felesége meg a családja otthon ma-
radt. Én odamásztam, és próbáltam 
csinálni egy lyukat, mert hallottam, 
hogy nyög valaki: az édesanya meg 
a segéd telitalálatot kapott, a fejü-
ket rombolta szét a tégla, de a kislá-
nyuk élt még. Kihoztam, az édesapa 
megdicsért, még valami jutalmat 
is adott nekem. Az első emeleten 
volt egy zongora, ami megmaradt 
az egyik sarokban, azt lehoztuk. A 
kislánynak beöntést adtak, közben 
belső vérzései voltak, s két nap múl-
va meghalt az is. Egyébként általá-
ban a Bagolyvárhoz menekültünk 
ki ott Szombathelyen, és ott éltük 
túl a bombázásokat. 

– Voltak még erdélyiek?

– Voltak, sokan voltak Mura-
közben is. Ott állandóan zaklattak 
minket a horvátok, puskát kerestek, 
de inkább a lányokat akarták. Volt 

3-4 lány is, Lukács Margit, Bartis Juli 
meg az én feleségem, a Karolin. Fo-
dor Karolin volt ugyanis a feleségem, 
vele éltem 56 évet. Később elvittek 
vasutat javítani, ott dolgoztam soká-
ig, onnan menekültünk vissza Szent-
gotthárdra, ott házasodtunk össze 
1945 augusztusában. Gyékényesre 
kerültünk, mert az apósom vasutas 
volt, ott kapott állást. Ott laktunk 
egészen ’51-ig. Akkor jelentkeztem 
a pécsi síszövetségnél. Igazoltak, de 
aztán hamar felkaptak – a Bástya 
Egyesület felhozott Budapestre, és 
annál, majd az Újpestnél versenyez-
tem, amíg aztán befejeztem a sízést.

– Hogyhogy nem volt katona 
1944 őszén?

– Voltam katona, de nem vit-
tek el újból, mert én voltam a csa-
ládfenntartó. A Gyilkos-tónál ke-
nyeret sütöttünk a katonaságnak. 
Nem voltam pék, de megtanultam 
inkább, és kenyeret sütöttünk, kilós 
cipókat a katonáknak, csak azért, 
mert nem vittek el katonának. 

– A felesége hová való volt?

– Gyergyószentmiklóson, a Va-
sút utcában volt házuk. Fodrász-
lány volt, a román gimnáziummal 
szembeni fodrászatban, Tercsi néni 
mellett dolgozott. Amikor udvarol-
tam a feleségemnek, a Gyilkos-tónál 
laktam – befutottam Gyergyóba 29 
kilométert, visszafutottam, így egy 
nap megcsináltam 58 kilométert.

– Tehát volt futásedzése bőven...

– Hát igen. Itt Budapesten asz-
taliteniszeztem is az 1. osztályban, 
labdarúgó is voltam, atletizáltam, 
tájékozódási versenyt is nyertem, 
több sportágat űztem, de végül ki-
tartottam a sífutás mellett.

– Miért?

– Mert nagyon megszerettem. 
Szerepelek a gyergyói sísportról 
szóló könyvben is, amit Málnási 
Béláék írtak. Azt írják: „Első ver-

senylécét Zárug Pistától kapta, 
akinek irányítása mellett kétszeres 
Székely-kupa-győztes lett sífutás-
ban. 1944-től 1950-ig nem sízett, 
1951-ben, 29 évesen kezdte el újra 
a sízést. 61 magyar bajnoki arany-
érem birtokosa és kiváló magyar 
versenyző lett.” Kiváló sportolói 
jogosítványom van, 1952-ben a 
Magyar Népköztársaság kiváló 
sportolója lettem, három örökös 
bajnoki címem van. Egy másik 
könyvben ezt írták: „Sajgó Pál 
neve kitörölhetetlen nemcsak az 
Újpesti Dózsából, hanem az egész 
magyar sportmozgalom történe-
lemkönyvéből. 19 egyéni és 61 
magyar bajnoki címet szerzett és 
120 ezer km-t futott edzésen és 
versenyeken.”

– Úgy tudom, Góbénak becézték.

– 1956-ban Zakopaneban ver-
senyeztem. A finnek nyertek, én a 
harmadik lettem 30 km-en. Nagy 
eredmény volt, mert rengetegen 
indultunk. Mikor hazajöttem, azt 
írta egy újságíró: ez a székely góbé 
még sokra viheti, mert tehetséges 
ember. 

– Nem is vetődött fel háború 
után, hogy hazatérjenek? 

– A szüleim hazamentek hábo-
rú után, de én nem, mivel itt jó ál-
lásom volt, és olyan helyen dolgoz-
tam, hogy nyugodt élhetésem volt.

– Hol dolgozott?

– A Belügyminisztérium sport-
századában. Alezredesként men-
tem nyugdíjba. Az egyik utolsó 
versenyemen én futottam a legjobb 
időt Galyatetőn, a bajnokságot is 
én nyertem, így kineveztek alezre-
desnek. 1952-ben indultam először 
olimpián, Norvégiában, Oslóban, 
ahol 18 km-en és 50 km-en verse-
nyeztem, majd az 1960-as Squaw 
Valley-i téli olimpián szerepelt 
először a biatlon, és ott indultam 
először biatlonban. 18 km-en 34-
ik, biatlonban 26-ik lettem, olyan 
körülmények között, hogy edző 
nélkül voltunk, és olyan hadipus-
kát adtak nekem, ami félrehordott. 
De a futásom olyan jó volt, hogy a 
nemzetközi mezőnyben negyedik 
lettem. Csakhogy 17 mellélövésem 
volt, s három percet adtak egyért. 
Nem úgy volt, mint most, hogy 50 
méterre kell lőni... Először kellett 
lőni 150 méterre, fekve, utána 200 
méterre állva, azután 250 méterre 
fekve, messzi volt, az embernek a 
szeme könnyezett, ahogy lefeküdt 
a hóba. Egészen más biatlon volt, 
mint amit most rendeznek. A mos-
tani nagyon könnyű.

– Mivel járt ez a funkció? Párt-
tag is volt?

– Nem, az nem voltam. Nem 
kellett párttag lenni, csak az, hogy 
jó eredmények legyenek.

– Ha jól tudom, 1963-ig ver-
senyzett...

– Igen, 1963-ig versenyez-
tem, 1968-ban meg kint voltam 
az olimpián Grenoble-ban mint a 
sífutók edzője. 1963-ban voltam 
Innsbruck ban, a próbaolimpián. 
De azt nem írják a könyvekben.

– Mivel foglalkozott, miután ab-
bahagyta a versenyzést?

– A Megyeri úti sporttelep igaz-
gatója, parancsnoka voltam. Ez az 
Újpesti Dózsa stadionja volt, fut-
ball- és atlétikai pálya, jégkorong-
pálya, minden. Onnan mentem 
nyugdíjba 1979-ben.

– Mivel töltötte a nyugdíjas-
napokat?

– Jártam a hegyeket, edzős-
ködtem, aztán egy időben abba-
hagytam, és mindennel leálltam. 
Mondom, már eleget futottam, ele-
get melóztam. 1999-ben, novem-
ber 18-án kaptam egy szélütést. A 
fejemmel semmi baj nem volt, csak 
a bal lábam bénult meg egy kicsit, 
s még mindig fáj. Mindennap gya-
logolok, megyek, csak azért, hogy 
szoktassam a lábamat. Egyedül élek, 
2001-ben meghalt Karolin. A fiam 
fogorvos, itt él, családja van. Szinte 
naponta jön vagy hív telefonon.

– Mikor kötött utoljára sílécet?

– Nagyon rég, talán ’72-
ben. ’68-ban, mikor kint voltam 
Grenoble-ban, még egész jól futot-
tam a versenyzőkkel együtt. 

– Melyik eredményére a leg-
büszkébb?

– Talán az oberhofira, amit 
megnyertem, és amelyen négy 
nemzet vett részt, meg a zakopanei 
30 kilométeresre, amin 11 ország 
versenyzői közül harmadik lettem. 
Rengeteg érmem van. A 61 magyar 
bajnokságon kívül még nyertem 
vagy 35 versenyt, Budapest-bajnok-
ságokat. Tele van érmekkel egy vit-
rinem. Mahagónifa, én csináltam, 
gyönyörű, most sem csinálnak kü-
lönbet. A szekrény teteje is tele van 
különböző vázákkal, kupákkal. 

– Mikor járt haza először a há-
ború után?

– Először elég sokára, de később 
gyakran jártam haza autóval. Négy 
Skodám volt, 100-as, 120-as és Fa-
vorit volt az utolsó, amit két éve el-
adtam, mert minek legyen a garázs-
ban? Azzal a kocsival sokat jártam 
haza. Még anyám is élt, rengetegen 
éltek odahaza, és nagy családi össze-
jövetelek voltak, az is megtörtént, 
hogy ötvennégyen gyűltünk össze.

– És mikor járt itthon utoljára?

– Utoljára három éve voltunk a 
fiammal otthon. A tónál laktunk... 
Nagyon csúnyán néz ki most. Lejár-
tunk Békásig, ahol katonáskodtam, 
összejártuk a környéket kocsival, de 
borzalmasan néz ki. 

– Készül még haza?

– Nagyon vár a húgom, az uno-
katestvéreim is. Egyedül hosszú 
lenne, ha a fiam rászánja magát, le-
het, még egyszer hazamegyek. 

Daczó Katalin
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Százhúszezer kilométer után

A galyatetői nemzetközi versenyen
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A helyi gazdaegyesület fedi le le-
gelőállatokkal a területalapú tá-
mogatásra jelölt közbirtokossági 
gyepterületeket Csíkdánfalván 
– tudtuk meg Zsók Jenőtől, 
a Dánfalvi Szarvasmarha-te-
nyésztő Gazdák Egyesületének 
elnökétől. Szombaton ugyanak-
kor a csíkmadarasi közbirtokos-
sági fórumon is megszülethet a 
településnek több százezer euró 
SAPS-pénzt eredményező meg-
állapodás.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Aszombati közbirtokossági 
gyűlésen, a tagok szavazata 
alapján dől el, hogy a helyi 

juh- és szarvasmarhatartó gazdák 
ajánlatát elfogadva sikerül-e idén 
területalapú támogatási kérést 
benyújtania legelőterületeire a 
csíkmadarasi közbirtokosságnak. 
Mint arról korábban lapunkban be-
számoltunk, a helyi állattartók és a 
közbirtokossági vezetés vélemény-
különbsége miatt a felcsíki község 
akár több százezer eurónyi terü-
letalapú támogatástól is eleshet, 
amennyiben a közbirtokosságnak 
– a május 15-i támogatás-igénylési 
határidőig – nem sikerül biztosíta-
ni a 750 hektárnyi gyepterületeik 
legelőállattal való lefedését. La-
punk meg nem erősített informá-

ciói szerint azonban a feleknek 
időközben sikerült megállapodni-
uk, amit hivatalossá a csíkmadarasi 
közbirtokossági tagok szombati 
döntése emelhet. Imre Lóránt, a 
csíkmadarasi közbirtokosság elnö-
ke szerint a legelőtestek lefedésébe 
besegítő gazdákat valószínűleg a 
területekre elnyerhető támogatási 
szint 20 százalékával honorálják, 
amit azonban közvetlen kifizetés 
helyett apaállatok beszerzésével, 
a távolabb eső területekre fizetett 
pásztordíj-támogatással, illetve le-
gelő-takarítási, esztena-feljavítási 
és más, az állattartást elősegítő be-
ruházásokkal fordítanának vissza a 
gazdákra.

A szomszédos Csíkdánfalván 
ugyanakkor a gazdák 30 százalék-
ban részesülnek a közbirtokossági 
legelőtestek utáni területalapú 
támogatási összegekből. A megál-
lapodás értelmében a gazdáknak 
járó hányad egyharmadát a közbir-
tokosság visszatartva, az apaállatok 

– két bika, két kan és közel harminc 
darab berbécs – időszakos cseréjé-
vel, illetve a napi fenntartásával és 
a gondozásával járó kiadások fe-
dezésére fordítja. A fennmaradó – 
mintegy 200 ezer lejes – hányadot 
pedig állatarányosan szétosztják a 
legeltetésben szerepet vállaló gaz-
dák között: a visszaosztás egyéb-
ként a juhok után állatonként 35, 
míg a tehenek után fejenként 150 
lejben van megállapítva. Mint la-
punknak Zsók Jenő, a Dánfalvi 
Szarvasmarha-tenyésztő Gazdák 
Egyesületének elnöke elmondta, a 
megállapodás vita nélkül született. 
Az viszont, hogy a keretösszeg a 
gazdaegyesületen vagy a közbir-
tokosságon keresztül lesz-e visz-
szaosztva, a későbbiekben dől el. 
Hozzátette, Dánfalván a település 
környéki legelőterületek teljes 
mértékben közbirtokossági tulaj-
donban vannak, így a helyi juh- és 
szarvasmarhatartók a teljes, 1650 
hektárra rúgó közbirtokossági 
gyepterület legelőállattal való le-
fedésében segítséget nyújtanak. 
„Dánfalván a gazdák – Felcsík 
legnagyobb állatállományaként 
– jelenleg 1150 darab szarvas-
marhát és közel 2200 darab juhot 
nevelnek Az állatok ezt az 1650 
hektárt könnyen le is fedik, de 
meg is tudnak élni rajta” – fűzte 
hozzá Zsók Jenő.

KonZultáCióSoroZAtot inDított 
A mEGyEi tAnáCS

Jövőt kínálnak 
a gazdáknak

Hargita megye 2020-ig szóló gazdaságfejlesztési prog-
ramtervezetének mezőgazdaságra, élelmiszertermelés-
re és -feldolgozásra irányuló elképzeléseit vitatták meg 
tegnap a felcsíki állattenyésztő és növénytermesztő 
gazdákkal a megyei tanács munkatársai.

HN-információ

Állattenyésztők és helyi termelők számára mutatták 
be tegnap Csíkdánfalván a megye gazdaságfejlesztési 
programtervezetét Hargita Megye Tanácsának mun-

katársai. A szakmai-társadalmi egyeztetésre szánt vitaanyagot 
Borboly Csaba, a megyei önkormányzat elnöke vezette fel. 
„Ne várjunk Bukarestre, Budapestre vagy Brüsszelre, hanem 
saját magunk, saját erőből tegyük meg azt, amit lehet”– fogal-
mazott Borboly, aki a gazdaságfejlesztési program öt pillérét 
emelte ki. „A pityókát, a búzát és a tejet ne nyersáruként adjuk 
el, hanem feldolgozott termékekként. Minimális beruházással 
óriási pénzeket tudnánk megmozgatni patakjaink, a szél és a 
nap energiájának felhasználásával. Ásványvíz-nagyhatalmak va-
gyunk, Székelyföld és különösen Hargita megye az ásványvizek 
régiója. A turizmus a megyében még mindig sok kiaknázatlan 
lehetőséget rejt” – magyarázta a tanácselnök. A 2012–2020-
as időszakra kidolgozott Hargita megyei gazdaságfejlesztési 
program részleteit ezt követően András Zoltán mutatta be, ki-
emelve az élelmiszertermelést és -értékesítést, a fafeldolgozást, 
valamint az alternatív energiák lehetőségeit. Ábrahám Emma, 
a megyei tanács vidékfejlesztési igazgatóságának képviselője a 
Székely termék védjegyről, a székely termékek feldolgozásáról 
és értékesítéséről tájékoztatta a jelenlévőket, míg Szentes Csa-
ba, Madéfalva polgármestere a Csík LEADER-térség hamaro-
san induló pályázati kiírásairól beszélt.

A fórum keretében ugyanakkor Borboly Csaba és Ábra-
hám Emma, a Székely Konyha Egyesület alelnöki minősé-
gében a megyei tanács vidékfejlesztési egyesületénél nyertes 
pályázataik nyomán egy-egy lekvárfőző kuktát adott át a 
csíkdánfalvi gazdasszony-egyesület és a csíkkarcfalvi köz-
birtokosság képviselőinek.

> Tejporból készül a bolti tej – ál-
lítja Fuia. Közfelháborodást váltott ki 
Stelian Fuia mezőgazdasági miniszter 
kijelentése, miszerint a romániai üzle-
tek polcaira kerülő tej nagy része nem 
természetes eredetű, hanem tejporból 
készül. A miniszter ezért a hatóságokat 
tette felelőssé, szerinte az illetékesek nem 
ellenőrzik megfelelőképpen a boltokba 
kerülő tejet. A tejfeldolgozók azonban 
nyilatkozata kapcsán felelőtlenséggel vá-
dolják a tárcavezetőt. Dorin Cojocaru, 
a Romániai Tejfeldolgozók Egyesületé-
nek (APRIL) igazgatója szerint Stelian 
Fuia tejgyártásra vonatkozó kijelentése 

megalapozatlan, és megtéveszti a vásár-
lókat. „Egyszerű számításból kiderül, 
míg a tejpor 8 lejbe kerül, addig a ter-
melők átlag 60 baniért árulnak egy liter 
friss tejet. Miért vásárolnánk drága tej-
port, ha olcsón hozzájutunk a tejhez? A 
miniszter valótlanságokat állít” – fogal-
mazott Cojocaru.

> Juh- és kecsketámogatás. Május 
18-ig lehet benyújtani az anyajuhokra 
és anyakecskékre vonatkozó közvetlen 
nemzeti kiegészítő támogatási kérelme-
ket – hívja fel a közelgő határidő kap-
csán újfent az állattartó gazdák figyel-

mét a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség. 
A várhatóan állatonként 40 lejre rúgó 
támogatást a gazdák – az Országos 
Farmnyilvántartó (RNE) adatbázisban 
is bejegyzett – legkevesebb 50 anyajuh-
ra és/vagy 25 anyakecskére igényelhetik, 
ám az állatoknak folyó év március 31-ig 
be kellett tölteniük az egyéves életkort 
is. Az előzőleg kézzel kitöltött kérelme-
ket, a mellékletekkel együtt, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és 
Intervenciós Ügynökség csíkszeredai 
központjában lehet benyújtani, előzetes 
telefonos bejelentkezés alapján. A gaz-

dáknak a kérelemhez, illetve a fülszámo-
kat növekvő vagy csökkenő sorrendben 
tartalmazó melléklethez csatolniuk kell 
a személyazonossági igazolvány máso-
latát, a farmszámra vonatkozó igazolást 
(card de exploataţie), valamint bizony-
latot egy aktív folyószámlára vonatko-
zóan. Jogi személyek és bejegyzett ma-
gánszemélyek esetében a cégbejegyzési 
vagy az adószámra vonatkozó másolat és 
a cégvezető személyét igazoló cégbíró-
sági dokumentum másolatát is csatolni 
kell. A támogatási kérelemben megjelölt 
állományt a gazdák 2012. augusztus 20-
ig kötelesek megtartani.
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DánfAlván már mEGállAPoDtAK, mADArASon KéSZülnEK

Határidő is sürgeti 
a legelőterület lefedést

Agrárgazdaság
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 hirdetések

Dánfalván a közbirto-
kossági legelőket le fedő 
gazdák között a juhok 
után állatonként 35, 
míg a tehenek után fe-
jenként 150 lejt oszta-
nak vissza.
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> Bajnokok Ligája. A Bayern München 
lesz a Chelsea ellenfele a labdarúgó Bajnokok 
Ligája fináléjában: a német együttes az elő-
döntő szerdai visszavágóján, 2–1-es végered-
ményt követően büntetőkkel búcsúztatta a 
Real Madridot. A döntőt május 19-én éppen 
a Bayern otthonában, a müncheni Allianz 
Arénában rendezik. Legutóbb –1984-ben – 
az AS Róma játszott hazai környezetben BL 
– akkor még Bajnokcsapatok Európai Kupá-
ja – finálét a Liverpool ellen, ám az olaszok 
azt az 1–1-es rendes játékidőt követő tizen-
egyes párbajban elveszítették. Egyébként a 
Chelsea legutóbb 2008-ban játszott döntőt, 
amit büntetőkkel elveszített a Manchester 

Uniteddel szemben, míg a Bayern 2010-
ben. A bajorok az Inter ellen véreztek el 2–0 
arányban. BL, elődöntő, visszavágó: Real 
Madrid – Bayern München 2–1 (2–1, 2–1, 
2–1) – 11-esekkel: 1–3. /Ronaldo (6., 14., 
az elsőt 11-esből), illetve Robben (27., 11-
esből)/. Továbbjutott: a Bayern München 
3–3-as összesítéssel, 11-esekkel.

> Labdarúgókat toboroznak. A Szé-
kelyudvarhelyi Iskolás Sport Klub labdarú-
gó szakosztálya folyamatosan tartja edzéseit 
az új idényre, szívesen várja a sportolni sze-
rető gyerekek jelentkezését. Az edzéseket 
2005/2006-ban született gyerekeknek tart-

ják hétköznapokon a sportcsarnok melletti 
műfüves labdarúgópályán. Azon fiatalokat 
várják, akik egy társasághoz szeretnének 
tartozni, tanulnák a foci rejtelmeit. Bővebb 
információt a szülők Szabó Attila edzőnél 
a 0740–266036-os telefonszámon kaphat-
nak. A tréningek nem díjkötelesek!

> ISK-SZKC. A házigazdákkal nézett 
farkasszemet az ifjúsági 1-es országos elő-
döntő torna második mérkőzésen a Szé-
kelyudvarhelyi ISK-KC. A Sipos Lóránt 
által irányított együttes nagyarányú veresé-
get szenvedett. Ifjúsági 1-es elődöntő torna, 
második forduló: Nagybányai Extrem–

Székelyudvarhelyi ISK-KC 42–22 (22–12) 
/az ISK-SZKC gólszerzői: Bajkó, Kopacz 
6-6, Venczel 3, Nagy, Károly, Szász 2-2, Kó-
nya 1/. 

> Kézilabda. Az SZKC-val kapcsola-
tos hír, hogy a Román Kézilabda-szövetség 
kijelölte az ifjúsági 3-as korosztály elődöntő 
tornáinak helyszíneit. A Hargita Megyei 
Ké zilabda-szövetség és a székelyudvarhelyi 
sportiskola kérését elfogadták, így május 
4–6. között a sportcsarnokban rendezhetik 
az elődöntőt. Az ISK-SZKC ellenfelei a CS 
Teş cani, az ACS Axopolis Cernavoda, a CSS 
Că lăraşi és a LPS Piatra Neamţ lesznek.hí
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Hétvégi sportműsor
Labdarúgás
Liga 1., 28. forduló: ma: 

Concordia Chiajna – Nagyszebe-
ni Akarat (18, Digi Sport), Brassói 
FC – Bukaresti Dinamo (20.20, 
Antena1); holnap: Sportul – 
Medgyesi Gaz Metan (15, Dolce 
Sport), Kolozsvári U – Pandurii 
Târgu Jiu (17, Digi Sport), FC 
Vaslui – Astra Ploieşti (19, Digi 
Sport), Ceahlăul Piatra Neamţ 
– Kolozsvári CFR (21.30, Digi 
Sport); vasárnap: Galaci Oţelul 
– Marosvásárhelyi FCM (18.30, 
Digi Sport), Bukaresti Rapid – 
Bukaresti Steaua (21.30, Digi 
Sport); hétfő: Petrolul Ploieşti – 
CS Mioveni (19, Digi Sport).

NB1, 26. forduló: ma: Paks 
– Honvéd (19); holnap: Újpest – 
Vasas (16), Diósgyőr – Debrecen 
(18.30), Kaposvár – Pécs (19), Pápa 
– ZTE (19), Siófok – Haladás (19); 
vasárnap: Videoton – Ferencváros 
(17), Kecskemét – Győr (19).

Női A liga, 15. forduló: hol-
nap: Szentegyházi Vasas – Buzău 
(11, Nagygalambfalva).

Utánpótlás-bajnokság, 7. 
forduló: vasárnap, U18: Csík-
szeredai VSK – Szászrégeni ISK 
(12); U16: VSK – Régen (14).

Megyei bajnokság, 18. for-
duló: holnap: Csíkszentmihályi 
Törekvés – Homoródalmási 
Homoród (11), Csíkszeredai VSK 
– Székelykeresztúri Egyesülés (11), 
Csíkcsicsói KSE – Maroshévízi-
Salamási Tudomány (16), Szentegy-
házi Vasas – Székelyudvarhelyi Roseal 
(17); vasárnap: Gyimesfelsőloki SE 
– Parajdi SE (17).

Teremlabdarúgás, negyeddön-
tő, 1. mérkőzés: kedd: CSM Focşani 
– Székelyudvarhelyi SK (18).

Kézilabda
Férfi A liga, 23. fordu-

ló: holnap: CSM Ploieşti – 
Székelyudvarhelyi KC (11).

Női bajnokság, 15-16. for-
duló: vasárnap (Zetelaka): 
Csíkszeredai NKSZ – Zetelaka 
(8.30), Csíkszeredai VSK – 
Székelyudvarhelyi Amazonok 
(10), Székelykeresztúri KKE 
– Dánfalva-Felcsík (11.30), 
Salamás – Székelyudvarhelyi 
KF (13), Amazonok – NKSZ 
(14.30), SZKF – KKE (16), 
Zetelaka – Salamás (17.30).

Előrehozott mérkőzés: ma: 
Csíkszeredai Akarat – Csíksze-
redai VSK (17.30, a József Attila 
Általános Iskola Tudor negyedi 
sportcsarnokában).

Autósport
Gyorsulási versenyt szervez 

holnap délelőtt Csíkszeredában 
az Auto Athletic 2006 klub. A 
verseny a Nagymező utcában 10 
órakor kezdődik, a nevezési díj 50 
lej. Érdeklődni a 0740–455010-
es telefonszámon lehet.

hirdetésekHárom Hét LemArAdást AKArnAK beHozni

Rájátszásra készül az SK
Anyagi problémák miatt három 
hétig nem tartottak edzéseket a 
székelyudvarhelyi sK teremlabda-
rúgó-csapatánál. A gárda a Csm 
Focşani elleni keddi negyedöntőre 
ezen a héten kezdte el a felké-
szülést. reménykednek a tavalyi 
bronz megtartásában.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Teljes kerettel vág neki a 
Székelyudvarhelyi SK te-
remlabdarúgó-csapata a 

CSM Focşani elleni két győzele-
mig tartó negyeddöntős párharc-
nak. Jakab Zoltán, az SK trénere a 
tavaszi idényben első alkalommal 
állhat ki úgy mérkőzésre, hogy 
nem lesz hiányzója.

Az SK számára a román bajnok-
ság alapszakasza március 30-án véget 
ért, ám az azt követő közel három 
hétben Jakab Zoltán nem tudott 
edzéseket tartani, ugyanis az anyagi 
problémák közbeszóltak. „Sajnos 
csak hétfőn tudtuk újrakezdeni az 
edzéseket. Igaz, azóta intenzíven 
készülünk a Focşani elleni negyed-
döntő mérkőzésre. A srácok most 
kapták meg a februári fizetésüket. 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-

vatala a megígért támogatást csak jú-
niusban tudja folyósítani, de a srácok 
szerencsére megértették, hogy akkor 
biztosan meg fogják kapni a bérü-
ket. Úgy döntöttek, hogy folytatják 
a küzdelmet, és mindent megtesz-
nek azért, hogy a tavalyi harmadik 
helyünket idén is megtartsuk.”

A három hét kiesés ellenére a 
csapat trénere bizakodó az esélyeket 
illetően. Mint mondta, két egyfor-
ma képességű csapat fog találkozni, 
de nagyon bízik a pályaelőnyben, 
illetve a szurkolók buzdításában. 
Az edző továbbá megjegyezte, hogy 
igyekeznek behozni a háromheti 
lemaradást, ezért nagyon intenzív 

edzéseket tartottak. „Ma további 
két edzés szerepel a tervben, továbbá 
hétfőn még egy. Kedden pedig jöhet 
az első mérkőzés idegenben.”

Amennyiben az SK továbbjut, 
akkor a Dévai Dava – Marosvásár-
helyi City’US párharc győztesé-
vel fog találkozni az elődöntőben. 
Azelőtt viszont a Focşani-on kell 
túl lenni. Kedden, május 1-jén, 
18 órától idegenben kezdi meg a 
rájátszást az SK. A második össze-
csapásra május 5-én, szombaton, 
Székelyudvarhelyen kerül sor, és 
amennyiben harmadik találkozóra 
is szükség lesz, akkor azt másnap 
szintén Udvarhelyen rendezik.

Esélyesként utazik az SK Focşani-ba Fotó: Manases sándor

meGHÍVÓ

A Kászonjakabfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa összehív-
ja a közbirtokosság közgyűlését 2012. május 12-én 10 órára a 
kászonjakabfalvi iskolába. 

Napirendi pontok: 1. A vezetőtanács 2011-es évi beszámolója; 2. Az 
ellenőrzőbizottság 2011-es évi jelentése; 3. A 2011-es év mérlegének 
jóváhagyása; 4. A vezetőtanács tagjainak megválasztása; 5. Az ellenőr-
zőbizottság tagjainak megválasztása; 6. A 2012-es év költségvetésének a 
jóváhagyása; 7. Az aktuális tagsági lista jóváhagyása; 8. Különfélék

Amennyiben a gyűlés megtartásához szükséges létszám nem lesz 
meg, a gyűlés megismétlődik 11 órakor ugyanazon a helyszínen.

Kászonjakabfalva közbirtokosság vezetőtanácsa

 A SZÁRHEGY KÖZBIRTOKOSSÁG évi közgyűlését 

2012. május 5-én (szombat) 14 órakor tartjuk a művelődési házban.
Ha az első gyűlés nem lesz határozatképes, akkor a másodikat 

május 6-án (vasárnap) tartjuk 12 órakor.
Napirendi pontok:

◆ a vezetőtanács beszámolója;
◆ az ellenőrző bizottság (cenzorbizottság) beszámolója;
◆ a 2011-es évi pénzügyi mérleg jóváhagyása;
◆ a 2012-es évi költségvetés-tervezet megvitatása;
◆ különfélék.

A Homoródalmási Közbirtokosság 

2012. május 6-án, vasárnap 11 órától tartja tisztújító közgyűlését 
a homoródalmási Szabó Gyula Kultúrházban, amelyre tisztelettel 
meghívjuk közbirtokossági tagjainkat.

Napirenden: 
 a közbirtokosság vezetőségének megválasztása.

Amennyiben a jelzett időpontban nem lesz határozatképes több-
ség, a közgyűlést 2012. május 6-án, vasárnap 12 órától, a megjelent 
tagság részvételével tartjuk meg.

A napirendi pont fontosságára való tekintettel a tagság minél 
nagyobb számú részvételére számítunk. 



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) Csík
szeredában, a Testvéri ség su gárút 28. 
szám alatt (a Har gita Ven dégváróval 
szemben), új ablakokkal, új konyha
bútorral. Irányár: 28 500 euró. Telefon: 
0728– 012611, 0728–012612.

KIADÓ 2 szobás lakás a Jégpálya 
negyedben. Telefon: 0733–941899.

Kedvezményes áron KIADÓ 200 
m2, igényesen elkészített, fűtött ke
reskedelmi felület Csíkszeredában, a 
Zöldfenyő bútorcentrum földszintjén. 
Telefon: 0744–598200. (21772)

ELCSERÉLNÉM csíkszeredai ki
sebb, 2 szobás, II. emeleti, felújított 
lakásomat I. osztályú, 2 vagy 3 szobás 
lakásra a központi részen. Megtekint
hető a www.szekelyhirdeto.info olda
lon. Telefon: 0740–314425. (21760)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí
tott, kívülbelül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 
lakás a Mérleg utcában. Telefon: 0744–
558686.

ELADÓ 2 szobás, IV. emeleti, fel
újított lakás a Temesvári sgt. 40. szám 
alatt. Telefon: 0749–059531. (21775)

ELADÓ Budapesten, Pesterzsé
beten, az uszoda közelében a Me
diterrán lakóparkban 40 m2, te
hermentes, teraszos, fiatalos lakás 
a II. emeleten. Ára: 35 000 euró. 
CSERE is érdekel erdélyi ingatlannal. 
Telefon: 0744–676057, +36–30–
2587071. (21690)

ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás 
tömbházlakás a törvényszékkel szem
ben. Telefon: 0748–114635. (21776)

ELADÓ új hétvégi ház a szentimrei 
Büdösfürdőn, a szentkirályi részen, a 
Csutakosban, telekkönyvezett terület
tel a 643/C szám alatt. Telefon: 0744–
763372. (21768)

ELADÓ jó állapotban lévő, közpon
ti fekvésű, 3 szobás (2 szoba + man
zárd) tömbházlakás. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21724)

Hajdúszoboszlón, kertvárosi ré
szen, két szoba összkomfort, saját 
kerttel, családias környezetben vár
juk kedves vendégeinket. WIFI, gril
lezési lehetőség, kerti bútorok, gyer
mek hinták, libikóka, gyermekpan
csoló, fedett kocsibeállási lehető
ség. Közelben horgásztó, lo vas ta
nya. Telefon: +36–30–9289462 
vagy +36–30–6275938, email cím: 
lamiapartmans@freemail.hu, webol
dal: www.lamiapartman.hu.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

mas, déli fekvésű telek Fitódban. Víz, 
villany a telek előtt. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612. 

ELADÓ Csíkmenaságon a 317. 
szám alatt, 7418 négyzetméteres te
lekkönyvezett terület. Telefon: 0745–
068379.

ELADÓ 15 ár telek Csíkszentléleken 
főút mellett. Ára: 15 000 euró. Telefon: 
0721–236428. (21788)

jármű
ELADÓ 1997es évjáratú, négy

ajtós Ford Fiesta 1.3, benzines, szép 
állapotban, beírva. Ára: 1450 euró. Te
lefon: 0721–236428. (21789)

ELADÓ Csíkszeredában 1997es 
évjáratú, kétszemélyes + teher Volks
wagen Caddy 1.4, benzines, extrákkal 
(szervo), kitűnő állapotban. Irányár: 
1800 euró. Telefon: 0744–176821. 
(21761)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf 1.4es, ötajtós, limuzin, 
frissen behozva nagyon szép karc és 
rozsdamentes állapotban, első gazdá
tól. Extrák: ABS, klíma, szervo, négy 
elektromos ablak, négy légzsák, ülés
fűtés, állítható kormány, elektromos 
tükrök, központi zár. Bármilyen tesztet 
vállalok és a beíratást is. Ára: 3200 
euró. Telefon: 0266–334364, 0734–
415273. (21779)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6 ecotech, benzines motorral, 
hétszemélyes, Euro 4es, frissen be
hozva. Extrák: ABS, szervo, tetőablak, 
elektromos ablakok, központi zár táv
irányítóval, nagyon szép, megkímélt 
állapotban. Vállalom a beíratását is. 
Irányár: 3450 euró. Telefon: 0727–
654803. (21778)

ELADÓ 1995ös évjáratú Opel Astra 
kombi, 1.7, dízel, beíratva, Isuzu motor
ral, minden illeték kifizetve, megkímélt 
állapotban, karc és rozsdamentes ál
lapotban. Extrák: szervo, központi zár, 
elektromos ablakok, tetőablak. Irány
ár: 1650 euró. Telefon: 0727–654803. 
(21778)

ELADÓ homlokrakodós, 48 LEs 
kistraktor farmerkabinnal, ekével és 23 
fogas kombinátorral. Telefon: 0752–
446999. (21774)

ELADÓ 2007es évjáratú Renault 
Trafic 1.9es, 8+1 személyes mikro
busz újszerű állapotban, első tulajdo
nostól, szervizkönyvvel, 60 000 km
ben. Telefon: 0723–197018. (21755)

ELADÓ 2002es évjáratú Renault 
Megane. Telefon: 0744–254270. 
(21762)

Minden szükséges irattal rendelke
ző roncsautót vagy értékjegyet VÁSÁ
ROLOK a Remat 2012es program ke
retében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓ 2001es évjáratú Renault 
Twingo 85 000 kmben. Extrák: ABS, 
szervo, központi zár, elektromos abla
kok és tükrök, légkondi, négy nyári és 
négy téli gumi felnivel. Irányár: 2100 
euró. Telefon: 0740–418318. (21732)

vegyes
ELADÓ Nokia N97 mobiltelefon, 

használt. 5 mpixeles kamera, 32 G 
belső memória. Irányár: 320 lej. Tele
fon: 0742–985428.

ELADÓK vadonatúj mobiltelefo
nok, dobozban: LG P500 (600 RON), 
HTC Explorer (600 RON), Nokia X2 
(350 RON), LG A200 (250 RON). Te
lefon: 0741–584279. ELADÓ 80 juh 
bárányostól. Telefon: 0754–880165. 
(21699)

ELADÓ egy Acer és egy Toshiba 
laptop használt, működőképes állapot
ban. Telefon: 0746–219248. (21794)

ELADÓK aktívan vadászó szuká
tól és kantól származó, törzsköny
vezett típusos magyar agár kutya
kölykök. Áruk: 250 euró/db. Telefon: 
+36–70–9457200, 0266–312083. 
(21793)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓK mezőgazdasági gépek, 
traktorok, ladewagenek, kaszálógé
pek, rendforgatók, rendsodrók, ekék, 
borona, trágyaszóró. Telefon: 0743–
878596, 0723–120396. (21787)

ELADÓK méhcsaládok Csehét fal
ván. Telefon: 0744–972135.

ELADÓ 5 méhcsalád Stas kereten. 
Telefon: 0720–100615. (21783)

ELADÓ Roland FP4 digitális zon
gora. Telefon: 0723–197018. (21755)

Magyar nemzeti webáruház Er
délyben: www.magyarbolt.ro. (21675)

ELADÓ Carpatina kaszálógép első 
tulajdonostól. Telefon: 0745–369053. 
(21759)

ELADÓ 20 család méh Csíkszent
domokoson. Telefon: 0744–976405, 
0266–336334. (21700)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461.

ELADÓ 110 kg zab. Telefon: 0746–
336376, 0743–797752.

állás

Megbízható és ambíciós újság
kihordókat KERESEK falvakon. Tele
fon: 0743–879399.

Házvezetőnőt KERESEK. Telefon: 
0724–393348. (21758)

Állatgondozót ALKALMAZOK fe
jős tehenek mellé. Szállás biztosítva, 
bérezés megegyezés alapján. Tele
fon: 0742–699665. (21712)

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

VÁLLALOM családi házak, fa
házak építését, felújítását, valamint 
gombás házak, pincék kezelését, fer
tőtlenítését. Telefon: 0742–404912. 
(21540)

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál
lással minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (21756)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

TANKÓ PÉTER
nyug. igazgatótanítót

utolsó útjára elkísérték, sírjára a 
kegyelet virágait, koszorút helyez
tek, a nehéz percekben segítő kezet 
nyújtottak, részvétükkel, imájukkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család.

részvétnyilvánítás

Megdöbbenve értesültünk

DARÓ GÉZA

haláláról. Őszinte részvétünket fejez
zük ki a gyászoló családnak. Pálosy 
László és családja.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
április 28ra, édesapánk, a csík
madarasi

id. PÁLL LÁSZLÓ
(Dákos)

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. április 30án 
reggel 8 órakor lesz a csíkmadarasi 
római katolikus templomban. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyermekei és családja – Csíkmada
ras, Csíkdánfalva.

A temető csendje 
ad neked nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2004. 
április 29re,

dr. JAKAB KÁLMÁN
belgyógyász főorvos, szívgyógyász,

az orvostudományok doktora

halálának 8. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Bibó 
Mária és családja. (21769)

elhalálozás

Hirdetések

Nem múlnak ők el, 
kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, 
álmok, évek.

(Juhász Gyula)

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték és 
szerették, hogy

özv. KERESZTES MIKLÓSNÉ
szül. Benkő Rozália

életének 83., özvegységének 
29. évében, hosszas betegség 
után csendesen elhunyt. Drága 
halottunk hamvait 2012. április 
28-án, szombaton 16 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
református egyház szertartása 
szerint a székelyudvarhelyi re-
formátus temetőben. A gyászo-
ló család.

A mélybe csak tested merült el,
csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege 
ezerfelé szóródva is
köztünk marad.

Fájó szívvel emlé
kezünk életünk legszo
morúbb napjára, 2010. 
április 29re,

RÁCZ ZSIGMOND

halálának 2. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. április 
30án 18.30kor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! Szerettei 
– Csíkszereda. (21763)

2012. április 27., péntek  | 13. oldal hargitanépe

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu 
község, Libán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Li-
bán település kül- és belterületén, valamint Zetelaka község külterületén, a 
környezetvédelmi beleegyezés céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 8.30–
16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint Gyergyóújfalu köz-
ség 212. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. szám alatt.

Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A MEDIA LOGISTICS teherszállítással foglalkozó cég 
nemzetközi tapasztalattal rendelkező 

GÉPKOCSIVEZETŐKET ALKALMAZ 
nemzetközi szállításra 20 tonnás teherautókra.

Elvárások:
– legalább B, C, E kategóriás hajtási engedély;
– atestat;
– digitális tahograf-kártya;
– tapasztalat.

Jelentkezni a cég székhelyén, Székelyudvarhely, Bethlenfalvi út 146. 
szám alatt, kézzel írott önéletrajzzal. Bővebb felvilágosítás a 0744–311000 
telefonszámon kapható 8–17 óra között.

CSÍKSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA
Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatti székhellyel

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszereda, Csíksomlyó Kulturális Köz-
pont zonális rendezési tervét (PUZ) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló stratégiai tervek közé sorolta, me-
lyek esetében nem szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 6903/2012.04.18. 
számú döntés értelmében. 

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, munkanapokon 8.30 és 16.00 óra között.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatban a hirdetés megjelenésé-
től számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám. Tel.: 0266–312454, 
0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A BALAST CENTRUM Kft.
csíkszeredai telephelyéről 

eladásra kínálja 
jogi és magánszemélyeknek 

az alábbiakat:
 balaszt
 bruttkő
 törtkő 150-300 mm
 törtkő 40-63 mm
 törtkő 16-30mm
 törtkő 0-63 mm
 kőpor 0-8 mm
A szállítás megoldható.

Érdeklődni 
a 0756–156684-es 

telefonszámon lehet.

A TRIANA EVALCOV 
meghatalmazott központ előnyös áron szakképesítést nyújt,

tanfolyam elvégzése nélkül a következő szakmákban:
 földmunkálati gépkezelő  elárusító
 személyi   asszisztens   pék-cukrász
 panzióvezető    villanyszerelő
 vasbetonszerelő   autószerelő              
 szakács    kőműves
 mészáros    pincér
 ács-asztalos    vulkanizáló
 humánerőforrás-felügyelő  láncfűrészkezelő    

Az országosan és nemzetközileg elismert oklevelet tíz nap alatt kibo-
csátjuk.

Iratkozás:
Csíkszereda, Székelyudvarhely, Székelykeresztúr: 0755–206330.
Gyergyószentmiklós, Maroshévíz: 0266–364990, 0721–297153.
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Körkép
Androidos telefonnAl elérhető lesz székelyföld legátfogóbb AdAtbázisA

Mobil app turistáknak

A ferences órA előAdójA godA gyulA

Konfliktusaink lehetőségeket rejtenek
A csíksomlyói kegytemplomban  
vasárnap, a 11.30-kor (a nagymi-
se után) kezdődő ferences óra 
keretében goda gyula budapesti 
vezetési tanácsadó, tréner A csa-
lád mint közösség és annak vál-
sága címmel tart előadást.

Goda Gyula 1957-ben szüle-
tett Budapesten. Műszaki, 
pszi cho ló giai és teológiai 

végzettségek után szervezet pszi-
cho lógiára, vezetéstudományra és 
menedzsmentre specializálódott. 
Szak területei: személyes vezetői 
tanácsadás, vezetőképzés, változás-
menedzsment, tréner- és tanácsadó-
képzés, konfliktus- és stresszkezelés, 
meditáció, felsővezetői együttmű-
ködés-fejlesztés és nagyvállalati 
stratégiai tervezés.

Logisztika és szervezéstudomány 
területén az ENSZ nemzetközi 
munkaügyi szervezetének minő-
sített szakértője. Egyetemeken tanít 
pszichológiát, vezetéstudományt és 
menedzsmentet. Különböző pszi-
choterápiás irányzatokat művel: 

1990 óta csoportterápiát (ezen a te-
rületen ma nemzetközi minősítésű 
kiképző), 1996 óta család- és párte-
rápiát. Az utóbbi időben kiképző-
ként dolgozott Kijevben, Athénban, 
Berlinben, Varsóban és Vilniusban. 
A vállalati tanácsadásban és a ve-
zetőképzésben 30 év tapasztalattal 
rendelkezik. Jelenleg Magyarorszá-
gon, Litvániában, Görögországban 
és Ukrajnában tanít és dolgozik 
mint kiképző szupervizor, egyetemi 
előadótanár. Goda Gyula munkájá-
nak fontos részét képezi az egyházi 
szolgálat is: a család- és párterápia 
mellett bibliodráma-csoportokat, 
lel kigyakorlatos táborokat vezet, ve-

zetői tanácsadást és közösségépítést 
tart szerzetesrendek számára.

A család mint közösség és an-
nak válsága című, a csíksomlyói 
kegytemplomban a nagymise után 
kezdődő előadásáról a következő-
ket mondta: „Úgy érezzük, nehéz 
időket élünk. A gazdaság, a család, 
a környezet mintha arra biztatna, 
hogy keményedjünk, a deformitá-
sokra erővel, »ridegedéssel« vála-
szoljunk. A krisztusi válasz azonban 
más. Erőinket nem az elutasítások 
keménységében, hanem a találkozá-
sok intimitásaiban találhatjuk meg 
önmagunkkal, embertársainkkal, Is-
tennel. Konfliktusaink lehetőségeket 
rejtenek. Érdemes számba vennünk, 
válaszaink mennyire őszinték a csa-
ládban, szűkebb lakóhelyünkön, a 
munkahelyünkön. Ha ugyanis ké-
pesek vagyunk őszintén látni ma-
gunkat és a másikat, a konfliktus is 
forrása lehet valami újnak. Úgysem 
kerülhető el, akkor legalább legyen a 
javunkra!”

Borsodi L. László
ferences sajtóreferens

Pár napja elkészült az ország 
legnagyobb turisztikai adatbázi-
sához csatlakozó, androidos mo-
biltelefonokon és táblagépeken 
működő mobilalkalmazás, ame-
lyet az országos infoterminál-
hálózatot üzemeltető, csíkszere-
dai székhelyű tourist informator 
cég fejlesztett ki.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Amobiltelefonok mindenho-
vá elkísérnek, a mobilalkal-
mazásoknak köszönhetően 

pedig mind több információhoz 
juthatunk hozzá. Ez nagyon hasz-
nos, ha úton vagyunk, és naprakész 
infóra van szükségünk. A GPS-es 
okostelefonunk segítségével köny-
nyedén tájékozódhatunk a környe-
zetünkben fellelhető objektumok-
ról, azok távolságáról, megközelí-
téséről és elérhetőségeiről. Mindez 
jól jöhet, ha mint turisták, váratlan 
körülmények miatt változtatnunk 
kell előre megtervezett programun-
kon, vagy egyszerűen csak kedvünk 
támadt meglátogatni valamit, és 
szeretnénk tudni, hol van erre a leg-
közelebb lehetőségünk – mondta el 
megkeresésünkre Gassner Wolfgang 
Norbert. A Tourist Informator ve-
zetője közölte: az általuk fejlesztett 
alkalmazás ingyenes hozzáférést biz-
tosít a mobiltelefon használójának 
egy központi adatbázishoz, amely 
összegyűjti Székelyföld turisztikai 
szolgáltatóit, objektumait, látniva-
lóit. – A Felcsíki Kistérségi Társulás, 
a parajdi, máréfalvi, fenyédi, zetelaki 
és gyergyócsomafalvi  önkormány-

zatoknak és turisztikai érdekeltségű 
szövetségeknek köszönhetően az 
adatok gyűjtése  már elkezdődött, 
és reméljük, más települések is gyor-
san bekapcsolódnak – jegyezte meg 
Gassner. 

A Tourist Informator és a mun-
kába bekapcsolódott turisztikai 
egységek célja, hogy nyár végéig 
elkészülhessen Székelyföld legátfo-
góbb turisztikai adatbázisa, és ada-
tait bárki, aki turisztikai érdekeltsé-
gű tevékenységet folytat, informáci-
ós irodát vagy turisztikai honlapot 
akar üzemeltetni, felhasználhassa. 

– Amint sikerül elégséges infor-
mációt összegyűjteni megyénkből, 
elkészítjük a Székelyföld mobilal-
kalmazást is, amelyet a vidékünkre 
látogató turisták bármelyik turisz-
tikai irodában, infopultnál vagy 
szállásadónál letölthetnek mobil-
telefonjukra – ígérte a cégvezető.

A Tourist Informator alkalma-
zást használva több mint 17 000 

objektumról kaphatunk informá-
ciókat – jelenleg román, de ha-
marosan magyar, német, angol és 
francia nyelven is. Az alkalmazás 
rendelkezik InfoLive funkcióval, 
amely összegyűjti az ország összes 
turisztikai információs irodáját, és 
egy gombnyomással már hívhatjuk 
is azokat.  – Ennek az a célja, hogy 
bárhol vagyunk az országban, le-
gyen mindig egy biztos pont, aho-
vá fordulhatunk, ha pontos infor-
mációra van szükségünk – közlik a 
fejlesztők.

Az alkalmazás ingyenesen 
letölthető a www.t-i.ro/android 
honlapról, azok pedig, akik sze-
retnének megjelenni az orszá-
gos infoterminálokat, a tourist-
informator.info, trips-in.eu hon-
lapokat és a mobil Tourist In for ma-
tor alkalmazást kiszolgáló központi 
adatbázisban, ingyen feltölthetik 
adataikat a tourist-informator.info 
honlapon.

turisztikai adatbázisához csatlakozó, androidos mobilalkalmazás fotó: balázs árpád

társadalom



Napról napra
szabadidő

programajánló

Kiállítás
A Dr. Palló Imre Zene- és Képzőmű-

vészeti Szakközépiskola 5–8. osztályos di-
ákjainak munkáiból nyílik kiállítás ma 17 
órától a székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében.

Táncelőadás
Ma 19 órakor a székelyudvarhelyi mű-

velődési ház színpadán lépnek fel a 4 For 
Dance Kamaregyüttes tagjai. Egyedi stílu-
suk abban rejlik, hogy a magyar néptánc 
hiteles elemeit virtuóz ritmusjátékokkal 
fűszerezik, amiből persze a humor sem ma-
rad ki.

Vásár
Holnap reggel 9 órától kezdődően 14 

óráig a székelyudvarhelyi Márton Áron 
téren, mintegy 32 termelő kínálja majd 
termékét az első alkalommal megszerve-
zett Hagyományos termékek havi vásá-
rán.

Néptánc
Holnap 18 órától rendezik meg a 13. 

Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált 
Székelyudvarhelyen az UFF nagytermé-
ben. A Kékiringó Néptánccsoport által 
szervezett eseményen népdal- és néptánc- 
tanítás mellet kézműves foglalkozásokat 
is tartanak. Fellépők: Gereben Néptánc-
csoport (Székelyudvarhely), a Gyer-
mekláncfű (Alsósófalva), az Ide lábam... 
(Parajd), a Kis-Kikerics (Segesvár), a Mák-
virágok (Székelykeresztúr) és Ördögborda 
(Balánbánya).

Hangverseny
Vasárnap 10 órától egyházzenei 

hangversenyt szervez a Dr. Palló Imre 
Zene- és Képzőművészeti Szakközépis-
kola a székelyudvarhelyi ferences temp-
lomban. 

Előadás
Hétfőn 18 órától Népek és nyelvek 

a korai magyar Erdélyben címmel tart 
előadást Bereznay András történelmi 
térképész, az Erdély történetének atla-
sza szerzője Székelyudvarhelyen. a tér-
képész az MTA Kolozsvári Akadémiai 
Bizottság meghívására tart előadást a 
székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
gyűléstermében.

Kerékpáros majális 
Kedden reggel 9 óra 30 perctől és 10 

órától gyülekező a bicikliseknek a Patkó-
ban és a Bethlen lakótelepi parkban, majd 
irány Szejkefürdő. Mindenki, aki biciklivel 
érkezik a majálisra, tombolát kap, amivel 
egy kerékpárt nyerhet, valamint megkós-
tolhatja a gulyáslevest egy sör vagy egy üdí-
tő kíséretében.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Udvarhelyen a Republic

Május elsején 11 órától 
a Kékiringó Néptánc-
együttes, az Alsósófalvi 

Néptáncegyüttes és a baróti 
Princess moderntánccsoport elő-
adásai nyitják a szejkefürdői mu-
latságot, majd a Kolozsvári Állami 
Magyar Opera négy művészének 
előadásában operett- és musical-
slágerek csendülnek fel. Az idei 
majálison ismét fellépnek az Open 
Stage humoristái és az X-Faktort 
is megjárt Abodi Nagy Blanka és 
zenekara szórakoztatja a nagyérde-
műt. Este nyolctól a Republic kon-
certezik a Márton Áron téren.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Csíki Zsolt Tudósítók: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

ma

Péntek
Az év 118. napja, az évből hátralévő napok 

száma 248. Napnyugta ma 20.13-kor, napkelte 
holnap 6.10-kor.

Isten éltesse
ma Zita és Marianna, holnap Valéria, va-

sárnap Péter, hétfőn Katalin és Kitti, kedden 
pedig Fülöp nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezeken a napokon ünneplik szüle-
tésnapjukat.

Névmagyarázat
A latin–német eredetű Zita jelentése: se-

bes, gyors, az ugyancsak latin eredetű Marianna 
Marius családjához tartozót, Szűz Máriához tar-
tozót jelent. A latin eredetű Valéria jelentése: erős, 
egészséges. A héber–görög–latin eredetű Péter 
jelentése kőszikla. Az egyiptomi–görög–német–
magyar eredetű Katalin jelentése korona, mindig 
tiszta, a Kitti a Katalin angol becézőjéből önálló-
sult. A görög eredetű Fülöp jelentése: lókedvelő.

Április 27-én született
1899. André Wurmser francia író

Április 27-én halt meg
1999. Maria Stader magyar származású, 

svájci szopránénekes

helytörténeti évforduló

április 30.
– 40 évvel ezelőtt hunyt el 

Székelyudvarhelyen Khell István műfordító, 
irodalomtörténész. Magyar–német szakot 
végzett, románból és németből fordított. 
Mikes tizenöt levelét lefordította románra és 
1939-ben közölte a Convorbiri Literari-ban. 
Több tanulmányt közölt. 1919-től 1948-as 
nyugdíjaztatásáig a Római Katolikus Gimná-
ziumban tanított.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, szom-
baton és vasárnap 9–13 óra között dr. Giacomuz-
zi Adalbert tart fogorvosi ügyeletet a Bethlen 
Gábor utca 47/A/4. szám alatti rendelőjében 
(telefon: 0745–911 226).

www.parapista.com

– Lala, ez az ing rajtad szürke?
– Hát nem látod, hogy fehér?! Ha szürke volna, akkor már rég fekete lenne!

para

HIRDETÉSEK
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skandi pályázati szelvény 2012. április 27.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 9-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

Az évszázad üzlete lehet...

A földi fémkészletek eltörpülnek az 
űrben találhatók mellett: egy 1 kilo-
méteres kisbolygó több millió tonna 

nikkelt, kobaltot, platinát és ritkafémet tar-
talmazhat, melyek értéke néhány százmilliárd 
dollár is lehet. Egy amerikai cég tíz éven belül 
megkezdené a bányászatot, az első célpontok 
földközeli kisbolygók lesznek.

Melyik sci-fi-rajongó ne emlékezne a Nyol-
cadik utas a halál című filmből a Nostromo űr-
hajóra, amely húszmillió tonna feldolgozatlan 
vasérccel tartott a Föld felé? Sean Connery a 
Gyilkos bolygó békebírójaként a Jupiter egyik 
holdjának bányáiban nyomoz kábítószer és 
gyilkosságok után. Az Avatarban is egy értékes 
ásvány bányászata miatt tört ki a háború.

A Földön kívüli bányászat mostanáig va-
lóban a sci-fi birodalmába tartozott, ám a na-
pokban a nyilvánosság elé lépett a Planetary 
Resources nevű amerikai cég, amelyről eddig 
csak annyit lehetett tudni, hogy kisbolygók 
kiaknázására létrehozott vállalkozás. „Egy 
30 méteres kisbolygó 25 és 50 millió dollár 
közötti értékben tartalmaz értékes fémeket” 
– mondta Peter Diamandis, a cég alelnöke. 
Diamandis a magánűrhajózással kapcsolatos 
fejlesztések egyik kulcsfigurája, többek között 

az X PRIZE alapítvány elnöke, aki azzal in-
dokolta részvételét a nagyratörő programban, 
hogy „gyerekkora óta kisbolygóbányász szere-
tett volna lenni”. A valóban úttörő vállalkozás 
a Földön kívüli erőforrások kiaknázását tűzte 
ki célul. A Washington államban találha-
tó Bellevue településen három éve alapított 
cég vezetői között van például Larry Page, a 
Google alapító tulajdonosa, James Cameron, 
aki a Mariana-árok feneke után a világűrben 
keres új kihívásokat és Charles Simonyi, aki 
már kétszer járt az űrben fizető utasként.
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Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, 
csupán az északi és keleti területek felett képződhet 
kevés gomolyfelhő. A déli, délnyugati szél megélén-
kül, sokfelé megerősödik.

A fotót Birtalan Ferenc  készítette (a 2009-es Kapuk című pályázatra beküldött alkotás).

Már reggel rosszul indult a napom. Egy 
asszony az időjárásra panaszkodott, hogy 
nem lehet semmit csinálni a földeken, pedig 
szántani kellene, így megkésnek a tavaszi 
munkálatokkal, bezzeg, annak idején már 
május 1-jén elültették a pityókát. 

Az autóvezető, aki megsajnált és felvett 
az út széléről, emberbarát gesztusát nyafo-
gással folytatta. Neki a csíkszeredai utakkal 
volt problémája. Szidta a városvezetést, a 
kormányt, magát az országot. A heves felso-
rolás végén már magát az emberiséget, aki 
mindezt szótlanul hagyja, és nem tesz sem-
mit. Vehemens monológja a ’48-as márciusi 
ifjakat juttatta eszembe. Jaj, de sokszor hal-
lottam már ezt, majdnem minden gépjár-
művezető említést tesz a jelenségről, és csak 
mondja, mondja, miközben valójában saját 
magát mérgesíti fel. 

– De legalább ettől megszabadulok, ha 
végre elkészül a Brassói út – gondoltam ma-
gamban, miközben a következő gondolatom 

már az volt, vajon akkor mire fognak panasz-
kodni?

Miután kiszálltam az autóból, egy régi is-
merősömmel találkoztam. Feldúlt arcát nézve 
már az első pillanatban biztos voltam benne, 
hogy a panaszáradat tovább folytatódik. Nem 
tévedtem.

Úgy éreztem magam, mint az a néző, aki 
az első sorban foglalt helyet a színházban, és 
ezzel csapdába is esett. A darab iszonyatosan 
rossz, de felállni nem mer, mert azt minden-
ki látná, ráadásul végig kellene trappoljon az 
egész termen. Így hát csak ül, pislog nagyokat, 
és megpróbálja türelmesen, látszólag elégedett 
arccal végignézni az előadást. 

Egy kenyérüzlet előterében nem bírtam 
tovább. Egy idős néni remegő keze és sírásba 
csukló hangja törte meg közömbösségemet, és 
juttatott el a katarzisig. Reggel még jókedvűen 
indultam el otthonról – jutott eszembe később, 
és lám, pár találkozás mennyire átszabta a 
hangulatom.

Emberek egymásra gyakorolt 
hatása...

  villanás n Pál Bíborka

skandi  készÍtette: benedek enikő
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