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Elmarad 
a szociális 

lakások kiosztása 
Székelyudvarhely önkormány-

zati testülete pénteken alig 
fél óra alatt jutott túl tizenegy 
napirendi ponton, igaz, nem 
sok eredménnyel. Néhány ur-
banisztikai engedélyeztetést le-
számítva a testület két frakciója 
a kényesebb kérdésekben nem 
tudott egyezségre jutni, így 
– a polgári ellenszavazatok 
miatt – a szociális lakások 
kiosztásához szükséges listát sem 
fogadták el. 

Ezerhatszáz 
bringás 

majálisozó
Ráduplázott a város a tavalyi 

számra, tegnap ezerhatszázan 
kerékpároztak ki a Szejkére, s gyalog 
érkezőkből sem volt hiány. A Városi 
Majális így igazi népünnepély lett, 
kulturális és szórakoztató 
műsorokkal, sörrel és gulyás-
sal. A lazítás este sem ért vé-
get: a Patkóban a Republic feldtette 
a hétköznapokat.  

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2Csúszik a lepkeház 
megnyitója 4Napsütésben 

a helyi termékek

Választások 

Négyen a polgármesteri székért 
Tegnap éjfélkor kiderült, mi lesz a felhozatal a közelgő helyhatósági választásokon. A helyi 

bizottság jelentése szerint Székelyudvarhelyen négy polgármesterjelölt (Bunta Levente, Tankó 
László, Szász Jenő és Csedő Attila) száll harcba, illetve az RMDSZ, az EMNP és az MPP is teljes 

tanácsosjelölti listát állított. Székelykeresztúron kettő, Szentegyházán pedig három
 polgármesterjelölt méretkezik meg. Ugyanakkor azt is kiderítettük, hogy a megyei 

önkormányzat elnöki és tanácsosi székei iránt is nagy az érdeklődés. > 5. oldal

Székelyudvarhely négy polgármesterjelöltje: Bunta Levente, Tankó László, Szász Jenő és Csedő Attila 
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Legszebb öröm 
a káröröm

Bár nem kimondottan szá-
mítottam rá, a kormány bukása 
nem lepett meg. Annál inkább 
az erdélyi magyarság poli-
tikai szervezeteinek reakci-
ói, akik „örömünnepeket” 
rendeztek az Ungureanu-kabinet 
leszavazásának hírére.
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Isán István Csongor

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,3970ì
1 amerikai dollár USD 3,3240ì
100 magyar forint HUF 1,5366ì
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> Gyermekmentők Udvarhe-
lyen. Május 6-án, vagyis vasárnap újból 
Székelyudvarhelyre érkeznek a budapesti 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
önkéntes orvosai. Ezúttal negyvenöt 
orvos és egészségügyi szakember érke-
zik, az Eszterlánc Napközi Otthonba, 
ahol a vizsgálatokat végzik. Érdeklődni a 
0266–214 482-es és a 0744–135 083-as 
telefonszámon lehet. 

> Csúszik a lepkeház megnyitó-
ja. Gyakorlatilag az utolsó száz méteren 
kellett a parajdi lepkeház megnyitóját el-
halasztani, mivel a technika ördöge köz-

beszólt. Mint Kilyén Barna, a Vulticulus 
Földrajzi Társaság elnöke elmondta, 
a lepkeházban használatos lemezeken 
ultraviola-zűrő kellett volna, hogy legyen, 
így még néhány napot igénybe vesz a 
munka. – Nagyon remélem, hogy hétvé-
gén meg tudunk nyitni, mivel az emberek 
érkeznek és kényelmetlen mindenki szá-
mára a csúszás. Olyan problémák jöttek 
közbe, amire nem számítottunk. Ha a 
növények nem késnek két napot, és a le-
mezek is megfelelőek, akkor ki tudtunk 
volna nyitni időben. Az utolsó száz méter-
ből sajnos utolsó ezer méter lett – mondta 
el Kilyén Barna.hí
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Március hónap folyamán egy 
szentegyházi lakos jóvoltá-
ból igen érdekes és izgalmas 
levéltári forrásanyag ismere-
tének birtokába jutottunk. A 
családi iratanyagból összesen 
125 darab, a 17–19. századra 
keltezett okirat került elő. 

A fejedelemség korára 31 
irat keltezhető, a legkorábbi 
1656-ból származik, emellett 
számos, Apafi Mihály fejede-
lem által kibocsájtott oklevél, 
pereskedési jegyzőkönyv, tanú-
vallomás ismeretes. Ezek a 17. 
századi iratok nemcsak a szent-
egyházi birtokviszonyokba 
nyújtanak betekintést, hanem 
a szomszédos Kápolnásfaluéba 
is. Ezekből megismerjük a tele-
pülésen élő előkelőségek nevét, 

a falu határrészeinek elnevezé-
seit.

A 18–19. századi iratanyag 
is főként az egyes családok kö-
zött zajló pereskedések lenyo-
matait hordozza, de ezek mel-
lett találunk végrendeleteket, 
egyházi jellegű iratokat, össze-
írásokat is.

Az iratok által szolgáltatott 
bőséges forrásanyag Szentegy-
háza fejedelemség kori és újkori 
történetének eddig nem ismert 
részleteire világított rá. Szá-
munkra mindenképp tanulságos 
volt, hogy akár egy egyszerű csa-
ládi iratanyagból is „fejedelmi” 
információ birtokába juthatunk. 
A hasonló lappangó oklevelek 
az egyes falvak történetében sok 
apró részletre világíthatnak rá. 
Mivel ezek csak egy eredeti pél-

dányban maradtak fent, rend-
kívüli fontossággal bírnak. Az 
iratokon található gazdag pe-
csétanyag is egy további kutatás 
anyagául szolgál.

A levéltári anyagot leltároz-
tuk, kronológiailag csoportosí-
tottuk, digitalizáltuk, majd ezt 
követően csomagoltuk. 

Egy kis körültekintéssel te-
hát bárki szolgáltathat a történé-
szek számára új információkat, 
hiszen ezek szerint még számos 
porosodó ládikóban és fiókban 
lappanghatnak hasonló iratok. 
A múzeum mint intézmény szí-
vesen fogadja és várja továbbra 
is a hasonló forrásokat, amelyek 
feldolgozva nagyban színesít-
hetik egy-egy település addig 
ismert történetét, múltját.
 Nyárádi Zsolt régész

hAáz-sArok FiókbA zárt történeleM

elnöki terepszeMle

Ravatalozó épül, kisvízrendszert adtak át
bétában ravatalozó épület alap-
követ tettek le, énlakán felújí-
tott ivóvízrendszert adtak át va-
sárnap. Firtosmartonosban új 
közösségi konyha készül, sik-
lódon a legnagyobb problémát 
a földcsuszamlások okozzák.

HNU-információ

Székelykeresztúr térségi falvak-
ba látogatott Borboly Csaba. 
Hargita Megye Tanácsának 

elnöke Birtalan József megyemene-
dzserrel részt vett a Bétában épülő 
új római katolikus ravatalozó alap-
kövének letételén. A falu lakosai-
nak, valamint a magyarországi Dág 
testvértelepülés hozzájárulásával 
elkészített tervek alapján, Hargita 
Megye Tanácsának 32 ezer lejes 
támogatásával készült el a ravatalo-
zó alapja, amelyet búzaszenteléssel 
egybekötött ünnepségen szentelt 
meg Pál Ferenc, a település római 
katolikus lelkésze.

Énlakán a 15. századi unitári-
us templomban tartott vasárnapi 
istentiszteletet követően átadták a 
felújított ivóvízrendszert a falu ha-
tárában levő víztartálynál. Énlaka 
lakosainak igénylésére Hargita 
Megye Tanácsa a háromszáznál 
kevesebb lakosú települések víz- és 
csatornarendszerének a kiépítését 

támogató programjából közel 138 
ezer lej értékben biztosította a for-
rások bekötését, 4223  méter főve-
zeték lefektetését, valamint a nyo-
másszabályozó felszerelését. Etéd 
Község Polgármesteri Hivatala 
ötezer lejes önrésszel járult hozzá 
a 2011 őszén elkezdett munkála-
tokhoz. 

Szőcs László, Etéd község pol-
gármestere szerint nagy kincs a 

tiszta forrásvíz, amelyet a világon 
sokan nélkülöznek. A vízrend-
szerre Dancs Lajos helyi unitárius 
lelkész kérte Isten áldását.

– Énlaka olyan kincs, amelyre 
a továbbiakban is kiemelt figyel-
met kell, hogy fordítsunk – hang-
súlyozta Borboly Csaba az ivóvíz-
rendszer átadásán. A tanácselnök 
a továbbiakban az út elkészítését 
tartja kiemelten fontosnak, hogy 

az énlakiak könnyebben elérhes-
sék az etédi községközpontot.

A szintén Etéd községhez 
tartozó Siklód lakosai számára 
is egyik probléma az út. Borboly 
Csaba tanácselnök vasárnapi láto-
gatása alkalmával, a helyiekkel való 
egyeztetés során, a Szováta irányá-
ba vezető, 136B számú megyei 
út tervének elkészítését emelte ki 
prioritásként a 2014-es évi, újabb 

uniós pénzügyi tervezési időszak 
indulásáig, hogy pályázni tudja-
nak a Küsmöd, Siklód és Szováta 
útszakasz kiépítésére. Raab Vil-
mos siklódi református lelkipász-
torral való egyeztetése során Bor-
boly Csaba a siklódiak legnagyobb 
problémájáról, a földcsuszamlás-
okról is értesült. Siklódon és kör-
nyékén van Hargita megyében a 
legnagobb veszélye a földcsuszam-
lásnak, amelyre a megoldást a szűk 
völgyben folyó patakon kiépített 
gátrendszer jelentheti. A siklódiak 
másik problémája a nagyon rég ki-
épített és már elavult vízrendszer, 
amely teljes felújításához kértek se-
gítséget a helyiek a megyei tanács 
elnökétől.

A Szentábrahámhoz tartozó 
Firtosmartonosban Hargita Me-
gye Tanácsának nyolcezer lejes 
támogatásával kezdődött el a kö-
zösségi konyha építése a kultú-
rotthonnak is helyet adó épület-
ben. Borboly Csaba a helyszínen 
történt látogatása alkalmával, bár 
nem jutott be a készülő konyhá-
ba, további támogatásáról bizto-
sította a helyieket, és arra kérte, 
juttassák el hozzá azokat a szük-
ségleteket, amelyekkel a konyha 
még gyümölcsszezon előtt elké-
szülhet.

Hirdetések

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás pályázatot hirdet 
olyan Hargita megyei fiatal kutatók számára, akik kutatói te-
vékenységet folytatnak a következő területeken: természettu-
domány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, mikrobiológia, 
talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társada-
lomkutatás. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a követ-
kezők: fogyóeszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, 
javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/szolgál-
tatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig meg kell felelniük a 
kutatási területnek – lehetnek például laboratóriumi vizsgála-
tok, felmérések stb.); nyomdai, sokszorosítási, feliratozási és más 
hasonló költségek (maximum 25% a projekt teljes értékéből); 
szállítási költségek, valamint más célirányos költségek, tanulmá-
nyok, kutatások megvalósítása, szaktanácsadás.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás jutalomdíj formájában 
finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumen-
táció és bővebb információ elérhető az egyesület honlapján (www.
adiharghita.ro) vagy az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, 
Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 402-es iroda.

 Csíkszereda, 2012. április 5.

Birtalan József megyemenedzser. Alapkőletétel Bétában 



Székelyudvarhelyi rendeS havi tanácSüléS

A szociális lakások kiosztása marad 
a következő tanácsra

Székelyudvarhely önkormány-
zati testülete pénteken alig 
fél óra alatt jutott túl tizenegy 
napirendi ponton, igaz, nem 
sok eredménnyel. néhány 
urbanisztikai engedélyezte-
tést leszámítva a testület két 
frakciója nem a kényesebb 
kérdésekben tudott egyezség-
re jutni, így – a polgári ellen-
szavazatok miatt – a szociális 
lakások kiosztásához szüksé-
ges listát sem fogadták el. 

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

Tizenegy napirendi pont-
tal hívta össze a pol-
gármester péntekre a 

rendes havi tanácsülést, melyen 
nyolc szövetségi és kilenc polgá-
ri tanácsos jelent meg – mindez 
azt jelentette, ha nem tud a két 
frakció egyezségre jutni, egyet-
len tervezetből sem lesz hatá-
rozat. Első lépésként a 2012-es 
év első negyedévének zárszám-
adását kellett volna elfogadni-
uk – a polgáriak tartózkodtak. 
A második napirendi pont a 
2012-es évi városi költségvetés 
kiigazításáról, módosításáról 
szólt. Mint a főkönyvelő vázol-
ta, 400 ezer lejt kapott a telepü-
lés a kormánytól régi tartozások 
törlesztésére, külső forrásokból 
támogatott projektek támoga-
tására. Ugyanakkor 200 ezer lejt 
elkülönítettek a tartalékalap-
ból a közelgő önkormányzati 
választások lebonyolítására – a 
napirendi pontra mindkét frak-
ció rábólintott. A következő hat 
határozattervezet különböző 
urbanisztikai tervekre vonatko-

zott: a Csalóka és Szászok Tá-
bora térségben, illetve a Gyerkes 
Mihály, Farcádi, Lejtő és Rózsa 
utcában különböző kültelek 

beltelkesítésére, és lakóházak, 
lakóparkok építésére kellett a 
tanácsosoknak rábólintaniuk. 
Ez is meg is történt, majd a vá-

roshoz tartozó legelők állattartó 
gazdáknak történő felosztása, 
bérbeadása került napirendre. A 
polgáriak azt neheztelték, hogy 
a tervezet elkészítését megelőző-
en nem kérdeztek meg minden 
állattartó tömörülést, szövetsé-
get. Csíki Endre, a polgármes-
teri hivatal munkatársa jelen-
tette: alig van a városban gazda, 
mindössze tizenhét gazdát és 
harminchárom állatot tudtak 
összeszámolni. A polgáriak tar-
tózkodtak, a tervezet megbu-
kott. Átment viszont a 2012-es 
évre a város gondnoksága alá 
tartozó területekről kivágható 
famennyiségre vonatkozó. Itt 
is Csíki Endre tudatta: 8696 
köbméter fáról van szó, melyet 
a lakosságnak adnak el köbmé-
terenkénti 80 lejes áron, illetve a 
mennyiség egy részét saját hasz-
nálatra, fűtésre tartják meg. 

Az utolsó napirendi pontban 
a testületnek a szociális lakások 
kiosztásához szükséges szociális 

prioritási listának kellett volna 
zöld utat adnia. 

– Elkészült a prioritási lis-
ta, kérjük az elfogadását, hogy 
a lakásokat ki lehessen osztani 
– mondta a polgármesteri hiva-
tal részéről Bakó Katalin, majd 
Benedek Árpád Csaba kapott 
szót.  A szövetségi tanácsos azt 
tudatta: az RMDSZ-frakció tá-
mogatja a tervezetet, és remélik, 
az MPP-sek is hasonlóan fognak 
cselekedni, nem hagyják a rászo-
ruló családokat az úton.

– Tartjuk magunkat ahhoz, 
hogy a kritériumrendszer rossz, 
sőt most már törvénytelen is, 
mert belekavarták az ANL-s 
lakásokat is – válaszolta polgá-
ri Molnár Miklós. Szavaztak, a 
polgáriak nemmel, így a szoci-
ális listát nem fogadta el a tes-
tület. 

– Úgy tűnik, a lista elfoga-
dása az új tanács feladata lesz – 
vetítette előre Benedek Árpád 
Csaba. 

Körkép
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Úgy tűnik, ez a tanács nem fog lakásokat osztogatni fotó: balázs attila

hirdetés

napirenden

Annak ellenére, hogy nem kimondottan számítot-
tam rá, a kormány bukása nem lepett meg különösebben. 
Annál inkább megleptek az erdélyi magyarság politikai 
szervezeteinek reakciói, akik nem titkolt „örömünnepe-
ket” rendeztek az Ungureanu-kabinet leszavazásának 
hírére. Ez a reakció több szempontból is érthetetlen. Elvi 
síkon mind az MPP, mind az EMNP jobboldali pártnak 
határozza meg magát – ennek ellenére elégedettek voltak, 
hogy megbukott egy jobboldali kormány, és jön egy balol-
dali. Lehet, hogy túlzás számon kérni ezeknek az alakulatok-
nak a vezetőin az ideológiai finomságokat, de azt már végképp 
nem értettem, hogy ha a magyar közösség érdekeiért aggódnak, 
akkor miért jó nekik, ha a magyar érdekek nincsenek kormány-
szinten képviselve. Ugye, legutóbb a marosvásárhelyi egyetem-
ügy volt az aggódási listájuk tetején, ezt a kérdést az RMDSZ 
kormányrendelettel oldotta meg. A szociáldemokrata–liberális 
koalíció éppen ezzel a kérdéssel buktatta meg a kormányt. Va-
gyis az EMNP és az MPP annak örül, hogy jönnek Pontáék, és 
visszacsinálnak mindent Marosvásárhelyen úgy, hogy megint 
ne lehessen magyarul beleszólni az orvosi egyetem vezetésébe? 
Ez már csakugyan fonák felfogást tükröz magyar érdekekről.

Mehetünk tovább is: lekerült kormányról az RMDSZ 
– mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azok a fejlesztési mun-
kálatok, amelyek elkezdődtek, de nincsenek befejezve, 
vagy nincsenek teljesen kifizetve, mind kérdőjelessé vál-
nak. Vagyis egyes településeken lehet, hogy nem fejezik 
be a csatornahálózatot, vagy nem lesz derítőállomás, 
nem lesz sportcsarnok, új iskola, aszfaltút, nem lesznek 
sikeresek a benyújtott EU-s pályázatok (amelyeknek dön-
tő hányadát Bukarestben bírálják el), vagy éppen régi 
épületek, templomok renoválása válik bizonytalanná. 
Ennek felelős erdélyi magyar közéleti személy örülhet? 
Szerintem nem.

Én megértem az „ellenzékiek” örömét, hogy az 
RMDSZ-nek már „nem megy olyan jól”. A káröröm a 
legszebb öröm, szokták mondogatni. De ha magát va-
laki vízióval rendelkező politikusnak határozza meg, 
akkor a közösség elé nem viszi ki személyes kárörömét 
vagy frusztrációit. Főként pedig nem ünnepel azon, ha 
ezt a közösséget kár éri, márpedig a kár egyértelműen 
kimutatható, hiszen a hataloméhes szociáldemokrata 
párt biztosan minden erőforrásra rátelepszik, és elég 

nehéz lesz bármit is kiharcolni azoknak a régióknak, amelye-
ket ő nem tart érdekesnek, mint például a Székelyföldet. Már 
csak annak sem kellene örülni, hogy volt néhány tíz vagy akár 
száz fiatal, akinek jól fizetett munkahelye volt Bukarestben, 
és aki most talán munka nélkül marad. Ezek az emberek jól 
képzettek, komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ezért 
külföldön is könnyen munkát találhatnak akár. Kivándorlá-
sukkal viszont szintén a közösség veszítene. 

Azt remélné az ember, hogy ha minél több politikai párt 
jelenik meg az erdélyi magyar palettán, annál felelősebbé 
válnak a politikusok. Sajnos úgy néz ki, hogy a folyamat for-
dított irányú.

Legszebb öröm a káröröm
         NézőpoNt n isán istván csongor



Ráduplázott a város a tavalyi 
számra, tegnap ezerhatszázan 
kerékpároztak ki a Szejkére, s 
gyalog érkezőkből sem volt hi-
ány. A Városi Majális így igazi 
népünnepély lett, kulturális és 
szórakoztató műsorokkal, sörrel 
és gulyással. A lazítás este sem 
ért véget: a Patkóban a Republic 
feldtette a hétköznapokat.  

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

A szervezők, a polgármesteri 
hivatal és a hagyományőr-
zési forrásközpont legme-

részebb reményeit is felülmúlta a 
majálisozó bringázók száma: tavaly 
860-an vették elő a sufniból brin-
gáikat, hogy a felhívásnak eleget 
téve a Szejkére karikázzanak, idén 
pedig nem kevesebb mint ezerhat-
százan cselekedtek hasonlókép-
pen. Bunta Levente polgármester 
majálisindító beszédében köszön-
te is az udvarhelyieknek, hogy 
ilyen szép számban  megjelentek. 
A polgármester akkor még nem 

tudta a végső adatot, mindössze 
annyit mondott: reméli, elérik az 
ezret. Meglett, sőt rádupláztak a 
tavalyi számra. A polgármester 
beszédében a nap fontosságáról, 
a munka ünnepéről is szólt. Mint 
hangsúlyozta, a Szejkén a befe-
dett színpadnál is megmutatkozik 
munkájuk eredménye. Reményét 
fejezte ki, hogy ezen megvalósítá-
suk is elnyeri a lakók tetszését. A 
Szejkén amúgy – mint az utóbbi 
években megszokhattuk – nagy 
volt a nyüzsgés. Az idő is kedve-

zett, így benépesült a domboldal. 
Minden korosztály jelen volt: gye-
rekek, családok, idősebbek egy-
aránt kivették részüket a pihenés-
ből, mókából, szórakozásból. Mi-
közben a nagyszínpadon pörgött 
a különböző műfajokat tömörítő 
műsor, a fűre helyezett takarókon 
a tűző nap diktálta az ütemet: 
fogyott is az üdítő, sör, gulyás és 
miccs. A késő délutánba nyúló 
műsor este a Márton Áron téren 
folytatódott – a Republic játszott 
Székelyudvarhelynek. 

Első alkalommal tartottak szom-
baton hagyományos helyi ter-
mékvásárt a székelyudvarhelyi 
Márton Áron téren. A polgár-
mesteri hivatal által szervezett 
rendezvényen több mint harminc 
kiállító vett részt, az érdeklődők 
rengeteg helyi finomságból, il-
letve a kézművesek munkáiból 
válogathattak kedvükre.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az április 28-ai vásár még 
viszonylag újnak számít, 
de a hivatal ígérete szerint 

minden hónap utolsó szombatján 
szerveznek hasonlót. Mint ismere-
tes, az ötlet a megyei önkormány-
zat által karácsonykor, Szent István 
napján és a városnapokon megszer-
vezett Míves Emberek Sokadal-
mának továbbfejlesztése, hisz már 
ezeken az alkalmakon is a helyi 
termékek megjelenítésére fektet-
tek hangsúlyt – mondta korábban 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere. Sikerült már ápri-
lis végén megidézni a nagy nép-
szerűségnek örvendő fesztiválo-
kat, hiszen a szombati napsütés 
rengeteg embert kicsalogatott 
otthonából. Szép számban ér-
keztek a Patkóba az érdeklődők, 
ahol főként hentesáruból, gyü-
mölcskészítményekből, tejtermé-
kekből és mézből válogathattak, 
illetve ingyen zsíros kenyérrel 
csillapíthatták éhségüket. A ki-
állítók zöme pozitívan értékelte 

a rendezvényt, jóllehet a beszá-
molóik szerint kevesebb érdeklő-
dőt vonzott vásár, mint az ehhez 
hasonló rendezvények. Elmon-
dásuk szerint ez főként a jó idő-
nek köszönhető, mivel szombat 
reggel már a város jelentős része 
elutazott majálisozni. 

– Már többször is voltam 
hasonló vásárokon, Csíkszere-
dában is: nagyon fontos, hogy 
az emberekkel megismertessük 

miket is készítünk – mondta el 
a helyszínen Sinka Árpád ma-
lomfalvi sajttermelő. – Nyolcféle 
sajttal érkeztem. Nem mondha-
tom, hogy annyira jó a forgalom, 
hiszen az emberek még kevesen 
tudják, hogy egyáltalán van ilyen 
rendezvény. Reméljük, hogy a 
továbbiakban egyre népszerűbb 
lesz a hagyományos helyi ter-
mékek vására – véleményezett 
Sinka. Udvarhelyen ez az első 

alkalom, hogy ilyen jellegű ren-
dezvényen részt vegyek – mond-
ta el lapunknak Bálint Imre 
bőrdíszműves. – Mivel ez az 
első hagyományos termékvásár 
Udvarhelyen, gondolom, ezért 
járnak kevesebben. Remény-
kedünk, hogy csak jobb lesz a 
további hónapokban. Nagyon 
ötletesnek tartom, hogy a helyi 
termelők és kézművesek egy he-
lyen mutatkozhatnak be. Hasz-

nos mind a kiállítók, mind a 
vásárlók számára. Támogatom a 
további vásárok megszervezését 
– vélekedett a bőrdíszműves.

Jó irányba halad a rendezvény, 
mivel a vásár célja részben, hogy 
a helyi és vidéki önkormányza-
tokkal együttműködve létre tud-
janak hozni egy gazdaszövetséget. 
A tagjai az udvarhelyszéki őster-
melők lesznek, így le tudják fedni 
a helyi szükségletek egy részét.

4. oldal |  2012. május 2., szerda

Helyi termékek, helyi vásárlóknak. Népszerűsítik a rendezvényt fotó: antalfi józsef

Ellepték a kerékpárosok a városközpontot. Majálisozni mentek 
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Ezerhatszáz bringás majálisozó

Fókuszban a kistERmElők

Napsütésben a helyi termékek

társadalom
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Tegnap éjfélkor kiderült, mi 
lesz a felhozatal a közelgő 
helyhatósági választáson. A 
helyi bizottság jelentése szerint 
Székelyudvarhelyen négy pol-
gármesterjelölt (Bunta Leven-
te, Tankó László, Szász Jenő és 
Csedő Attila) száll harcba, illet-
ve az RMDSZ, az EMNP és az 
MPP is teljes tanácsosjelölti lis-
tát állított. Székelykeresztúron 
kettő, Szentegyházán pedig 
három polgármesterjelölt mé-
retkezik meg. Ugyanakkor azt 
is kiderítettük, hogy a megyei 
önkormányzat elnöki és taná-
csosi székei iránt is nagy az 
érdeklődés. 

HNU-információ
RMDSZ: 
csapatban a városért
– Reményeink szerint tizen-

két képviselő jut be listánkról 
az  önkormányzatba, ez a város 
zökkenőmentes működésének ér-
dekében is roppant fontos lenne 
– mondja Benedek Árpád Csaba, 
az RMDSZ frakcióvezetője. Je-
lenlegi tulipános városatyák is új-
ráznának, hiszen Benedek szerint 
a továbbiakban is szükség van az 
önkormányzati munkában jártas, 
tapasztalt személyek munkájára, 
de mellettük fiatal, lendületes je-
löltek, a civil szféra képviselői vi-
hetnek új színt a munkájukba.

– Felesleges bármit is ígérnem, 
hiszen a városlakók láthatták az 
elmúlt négy évben, hogy Bunta 
Levente bebizonyította: lehet a 
város érdekében is dolgozni. En-
nek egyik nagyon fontos feltétele, 
hogy a városvezető kapja meg azt 
a „hátszelet”, ami munkája zökke-
nőmentes biztosításához szüksé-
ges, nevezetesen az RMDSZ-es 
többségű tanácsot – hangsúlyozta 
a frakcióvezető, hozzátéve: termé-
szetesen az RMDSZ munkájában 
is voltak hiányosságok, de az el-
múlt négy év során megmutatták, 
hogy igazi csapatként tudnak a 
városért dolgozni, s mint mondta, 
a jövőben is erre törekednek.

Néppárt:
új, „tiszta”nevek
– Egyértelműen az a célunk, 

hogy megszerezzük a többséget 
a városi önkormányzatban, s a 
városlakókkal közösen alakítsuk 
a helyi közéletet – nyilatkozta 
a Hargita Népe Udvarhelynek 
Zakariás Zoltán. A néppárt ud-
varhelyi szervezetének elnöke azt 
mondja, listájuk hűen tükrözi a 
párt új politikáról alkotott fel-
fogását: a lajstromon fiatalok és 
idősek egyaránt megtalálhatók, 
ugyanakkor fontos szempont 
volt, hogy jó szakemberek és a 
„nép köréből” kikerült jelöltek, 
valamint a civil szféra képviselői is 
esélyt kapjanak arra, hogy június 
tizedike után beleszólhassanak a 
város életébe.

– Célunk, hogy a néppárt mi-
nél jobban beágyazódjon a köz-
tudatba. Nem tartjuk magunkat 
politikusoknak: elsősorban az 

emberekkel, a civil szervezetekkel, 
az egyházakkal és utolsó sorban a 
politikai pártokkal közösen egy új 
egység megteremtését tűztük ki 
célul. Jelöltjeink lelkesek, „tiszták”, 
nem korruptak, tenni akarnak a 
városért – nyilatkozta Zakariás.

MPP: régi és új arcok
Az RMDSZ-hez és a néppárt-

hoz hasonlóan a Magyar Polgári 
Párt is a többséget szeretné meg-
szerezni a városi önkormányzat-
ban.

– Célunk érdekében listánkon 
régi várostyák és új jelöltek nevei 
egyaránt megtalálhatók, megpró-
báltuk ötvözni a volt tanácsosok 
tapasztalatát az új, a különböző 
társadalmi rétegeket képviselő, 
dinamikus jelöltekkel – nyilat-
kozta lapunknak Molnár Miklós. 
Az udvarhelyi MPP elnöke tisz-
ta, feszültségmentes kampányt 
szeretne, de hozzáteszi: „termé-
szetesen – ahogy eddig is tettük 
– ezután is el fogjuk mondani az 
igazságot.”

Molnár azt mondja, nekik 
nem csak egy jó jelölt kell, hanem 
egy jó polgármester is, ezért szállt 
harcba négy év szünet után egy 
újabb polgármesteri mandátu-
mért Szász Jenő, Székelyudvarhely 
egykori városvezetője.

Vissza akarjuk állítani Székely-
udvarhely rangját, azt szeretnénk, 
hogy újra székely főváros legyünk 
– mondja Molnár.

Székelykeresztúr
és Szentegyháza 
Székelykeresztúron két pol-

gármester-jelölt méretkezik meg: 
az RMDSZ a jelenlegi polgármes-
tert, Rafai Emilt, az MPP pedig 
Sipos Istvánt indítja. Mint meg-
tudtuk, az EMNP, bár nincsen 
székelykeresztúri polgármester-
jelöltje, teljes tanácsosi listával fut 
neki a közelgő választásoknak. 

Szentegyházán három pol-
gármester-jelölt van: az RMDSZ 
színeiben Burus Tibor, a jelen-

legi polgármester férje indul, az 
MPP a mostani alpolgármestert, 
Molnár Tibort indítja, az EMNP 
pedig Jakab Ernővel száll harcba 
júniusban.  

Borboly:
prioritás az oktatás 
Teljes, harmincnyolc tagú 

listát tett le az RMDSZ Hargi-
ta Megye Tanácsának választott 
tisztségeire. A szövetség tanács-
elnök-jelöltje Borboly Csaba, aki 
egyben a szövetség megyei taná-
csos listájának vezetője is. A hu-
szonöt és hetvennyolc év között 
minden korosztályt képviselő je-
löltek listájának második helyén a 
székelyudvarhelyi Birtalan József, 
harmadik helyén pedig a gyergyói 
Bende Sándor áll. Az első tíz he-
lyig Pálffy Domokos, Becze Ist-
ván, Petres Sándor, Bíró Barna 
Botond, Ferencz Salamon Alpár, 
Sándor Barna, és Burus–Siklódi 
Botond következik.

Borboly hangsúlyozta: a lista 
összeállításakor Csík, Gyergyó és 
Udvarhely térség magyar lakossá-
gának százalékos arányát vették 
figyelembe, és határozott céljuk az, 
hogy a megyei tanácsban legyen 
meg az RMDSZ kétharmados 
többsége, vagyis huszonegy fő. – A 
jelenlegi mandátumban hiányzik 
egy szavazat, és figyelembe véve, 
hogy nem leszünk kormányon, 
ezért még több európai uniós for-
rást kell megszereznünk, amihez 
kétharmados döntések szüksége-
sek, fontos, hogy ezekben a kér-
désekben ne legyen pártpolitikai 
alapú megkérdőjelezés, hanem a 
tanácsosok segítsenek pénzt, min-
den egyes lejt és eurót behozni a 
megyébe – fogalmazott. – Örö-
mömre szolgál, hogy új tagokkal 
bővült a lista, és Ferencz Salamon 
Alpár jelenlegi főtanfelügyelő, va-
lamint Burus Siklódi Botond, a 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének (RMPSZ) elnöke 
vállalta a jelölést. Szintén oktatási 
szakemberként a listán van tovább-

ra is Rácz Árpád gyimesközéploki 
iskolaigazgató. Velük együtt olyan 
minőségi oktatásra szeretnénk fek-
tetni a hangsúlyt, amely itt, hely-
ben tudja biztosítani a munkahe-
lyek létesítéséhez szükséges felké-
szülést és tudást – fogalmazott.

Az MPP és 
az EMNP megyei listája
Az MPP megyei elnökjelöltje 

és listavezetője Salamon Zoltán. 
Őt követi a tizenhat fős lista első 
tíz helyén Thamó Csaba, Csillag 

Péter, Sebestyén Csaba István, 
Czinka Kálmán János, Kovács 
Árpád András, Illyés László, Fóri 
Endre, Deák Ferenc Szilveszter, 
Márton Lajos.

Az EMNP tanácselnöknek 
Sorbán Attilát indítja. A har-
mincnyolcas lista első tíz helyén 
utána áll Orosz Páll Levente, 
Danguly Ervin, Mihály Erzsébet, 
György László, Bákai Magdolna, 
Dósa Barna, Papp Kincses Emese, 
Kenyeres Levente Csaba, Bencze 
István Szilárd, Takács József.
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Székelyudvarhelyi tanácsosjelöltek

RMDSZ-lista:
Gergely László, Pécsi-Kolumbán Imola, Szabó Gyula, Benedek 
Árpád-Csaba, Sinka Arnold, Jakab Áron-Csaba, Géczi Levente-
Sándor, Gidó Csaba, Berde Zoltán, Kulcsár-Székely Attila, Koncz 
Melinda, Bálint Attila, Hermann Gusztáv-Mihály, Kelemen Er-
zsébet, Török Zsigmond, Péter Pál, Miklós Zoltán-István, Bokor 
Csaba, Novák Károly-István, Szilveszter Sándor, György Károly, 
Tóth Ágnes, Veress Zsolt, Szőcs Endre

EMNP-lista:
Tankó László, Zakariás Zoltán, Jakab Attila, Benke József-Dániel, 
Dósa Barna, Lőrincz Edit, Tóth Árpád, Bíró Edith, Szilágyi István, 
Bolyai Csaba Zoltán, Kovács Kálmán, Lőrincz József, Kusztura 
Sándor Szabolcs, Balázs György, Pakot Andorkó Levente, Kele-
men Mária Magdolna, Sebestyén Ernő, Takács János, Zörgő Ildikó 
Noémi, Veress Gizella Hajnal, Simó Árpád, Orosz-Pál Levente, 
Szabó Károly, Nagy Pál

MPP-lista:
Szász Jenő, Molnár Miklós, Orbán Balázs, Gálfi Árpád, Mike 
Levente József, Tamás Zoltán, Bálint Magdolna, Balázs Árpád, 
Vass Zoltán, Sebestyén Csaba, Bartus Attila József, Fori Györgyi, 
Szentannai Dénes, Antal Árpád, Incze Béla, Nagy Miklós, Tókos 
Szabolcs, Andorka Enikő, Zenglitzky András, Bálint Enikő, Waum 
Péter, Thamó Csaba, Hadnagy Zoltán, Dénes Barna 

Független tanácsosjelölt: 
Lukács László

A PDL, a PSD, a Pro-Europa Roma Párt és a Zöld Párt is indít 
tanácsosjelölteket. 

VáLASZTáSok 

Négyen a polgármesteri székért
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hirdetés

A Szociáldemokrata Párt (PSD) 
és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
osztozik az új kabinet tárcáin, mel-
lettük a Konzervatív Párt (PC) két 
tárcát kap, ezek egyikén viszont 
hivatalban marad az Ungureanu-
kabinet európai ügyekkel foglal-
kozó minisztere, Leonard Orban. 
Az RMDSZ ellenzékben folytatja 
a politizálást, prioritásai közt a 
helyhatósági választásokon való 
jó szereplést jelölve meg, ugyan-
akkor előrehozott parlamenti vá-
lasztásokat szorgalmaz.

hN-összefoglaló

A szociál-liberális pártszövet-
ség által benyújtott bizalmat-
lansági indítványt elfogadta 

pénteken a parlament, miután újabb 
kormánypárti honatyák ültek át az 
ellenzék padsoraiba. Az indítvány 
235 szavazatot kapott, néggyel töb-
bet a szükségesnél, a kezdeményezés 
ellen kilencen szavaztak, a kormány-
párti képviselők és szenátorok nem 
vettek részt a szavazáson. A szavazást 
követően Emil Boc demokrata-li-
berális pártelnök árulással vádolta 
a nemzeti kisebbségek parlamenti 
képviselőit, akik az ellenzékkel sza-
vaztak, anélkül, hogy e szándékuk-
ról tájékoztatták volna a koalíciós 
pártok vezetőit.

A kormány bukását követően 
Traian Băsescu államfő párbeszé-
det kezdeményezett a parlamenti 
pártok vezetőivel, majd a szociál-
liberális pártszövetség által java-
solt jelöltet, Victor Ponta szociál-
demokrata pártelnököt bízta meg 
kormányalakítással.

Ponta, a „kisfarkas”
Victor Ponta 1972. szeptember 

20-án született Bukarestben. A Ion 
Neculce Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd jogi diplomát szerzett 
a Bukaresti Egyetemen 1995-ben, 
mesteri, majd doktori fokozatot 
nemzetközi büntetőjogban. 1995–
98 között ügyészként dolgozott a 
Bukarest első kerületi bírósága mel-
letti ügyészségen, majd a legfelsőbb 
törvényszék melletti korrupcióelle-
nes ügyészségen. Egyetemi oktató-
ként is tevékenykedett, 2001–2004 
között a Năstase-kabinetben állam-
titkári rangban vezette a miniszter-
elnök ellenőrző testületét, 2004-ben 
és 2008-ban képviselői mandátumot 
szerzett Gorj megyében, 2008 végé-
től 2009 júniusáig a Boc-kormány 
tagja volt, a parlamenti kapcsolato-
kért felelve. 2010-ben megválasz-
tották a PSD elnökévé, a szociál-
liberális koalíció protokolluma értel-
mében Ponta lett a szövetség jelöltje 

a miniszterelnöki tisztségre, Crin 
Antonescu liberális pártelnök pedig 
a szövetség elnökjelöltje.

Az AFP hírügynökség kommen-
tárjában a román politika kisfarkasá-
nak nevezte a politikust.

Az RMDSZ ellenzékben
folytatja
A kormány bukását követő nyi-

latkozataiban Kelemen Hunor, az 
RMDSZ elnöke leszögezte: „Az élet 
nem áll meg, az RMDSZ készül a jú-
niusi önkormányzati választásokra.”

A szövetségi elnök azt is elmond-
ta, hogy az általa vezetett szervezet 
ugyanakkor sürgeti az előrehozott 
parlamenti választásokat, hiszen az 
elnyújtott politikai válság nem válik 
az ország, az állampolgárok haszná-
ra. „Romániának minél előbb egy 
legitim kormánya kell legyen, ame-
lyet csak az előrehozott parlamenti 
választások után lehet megalakítani” 
– hangsúlyozta az RMDSZ elnöke.

A kialakult helyzetet hétfőn 
megvitatta az RMDSZ Területi El-
nökök Konzultatív Tanácsa is. A tes-
tület ülését követően Kelemen Hu-
nor ismételten kijelentette, hogy az 
RMDSZ „ellenzéki pártként, önál-
lóan kíván politizálni a következők-
ben”, ugyanakkor az érdekvédelmi és 
közképviseleti szervezetnek „nincsen 

semmiféle elkötelezettsége egyetlen 
politikai, parlamenti párt felé sem, 
a koalíció gyakorlatilag megszűnt, 
ezért a parlamenti választásokig sem-
miféle olyan szövetségre nem készü-
lünk, amely a mozgásterünket leszű-
kítené”. Mint mondta, az RMDSZ 
továbbra is az önálló, erdélyi magyar 
politizálás útját követi, és a politikai 
döntések meghozatalakor a magyar 
közösség érdekeit tartja szem előtt.

Veszteséglista
Az RMDSZ-nek miniszterel-

nök-helyettese, három minisztere 
és több mint tíz államtitkára volt az 
Ungureanu-kormányban. Ezenkívül 
36 kormányzati intézményben és 
számos megyei prefektusi hivatal-
ban töltöttek be vezető tisztségeket 
az RMDSZ által nevesített szemé-
lyek, akik tanácsosok, irodavezetők, 
szakértők százainak adtak munkát. 
elemen Hunor szerint bizonyára le-
cserélik a különböző kormányhiva-
talokban dolgozó, az RMDSZ által 
nevesített tisztségviselőket, illetve a 
mintegy kétszáz hivatalnokot.

Az új kabinet tagjai
Ígéretéhez híven tegnap este is-

mertette kormánya névsorát Victor 
Ponta megbízott miniszterelnök, a 
következő személyiségeket javasolva 

a minisztériumok vezetésére: Florin 
Georgescu – kormányfőhelyettes, 
pénzügy; Victor Paul Dobre – köz-
igazgatás; Andrei Marga – külügy; 
Leonard Orban – európai ügyek; 
Daniel Constantin – mezőgazdaság; 
Corneliu Dobriţoiu – védelem; Dan 
Nica – távközlés; Mircea Diaconu 
– művelődés; Eduard Hellvig – re-
gionális fejlesztés és idegenforga-
lom; Daniel Chiţoiu – gazdaság; 
Corina Dumitrescu – oktatás; Titus 
Corlăţean – igazságügy; Ioan Rus 
– belügy; Rovana Plumb – környe-
zetvédelem; Mariana Câmpeanu 
– munkaügy; Vasile Cepoi – egész-
ségügy; Ovidiu Silaghi – szállítás. 
Emellett további négy miniszter tag-
ja a kabinetnek: Liviu Marian Pop a 
társadalmi dialógusért, Lucian Isar 
a vállalkozói környezetért, Mircea 
Duşa a parlamenti kapcsolatokért, 
Victor Alistar pedig a civil társada-
lommal való kapcsolattartásért felel.

AZ RMDSZ eLLeNZéKbe VONUL

Victor Ponta bemutatta az új kabinet tagjait

Victor Ponta kijelölt kormányfő
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ÁllÁsbörzét székelyudvarhelyen

Szakmunkásból van hiány

hagyományőrző táncokat mutattak be

A tánc világnapját ünnepelték Udvarhelyen

huszonnégy helyi vállalkozó kí-
nált állást pénteken a Márton 
Áron Ifjúsági házban tartott, 
hagyományos tavaszi állásbör-
zén, amelyet a hargita Megyei 
munkaerő-elhelyező Ügynök-
ség udvarhelyi kirendeltség 
szervezett. a legtöbb munkást 
a konfekció- és textiliparban 
keresték, azonban a munkál-
tatók megkongatták a vészha-
rangot: egyre kevesebb a jól 
képzett szakmunkás.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Szokásos tavaszi állásbörzéjét 
tartotta pénteken a Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelye-

ző Ügynökség székelyudvarhelyi 
kirendeltsége, az ugyancsak ha-
gyományosnak számító hely-
színen, a Márton Áron Ifjúsági 
Házban. A pénteki börzén hu-
szonnégy vállalkozás kínált állá-
sokat a munkanélkülieknek, mint 

kiderült többnyire varrónőket ke-
restek, azonban kínáltak asztalos, 
esztergályos, marós, pincér, sza-
kács, kisegítő szakács, valamint 
biztosítási ügynök és pénzügyi 
tanácsadói állást is. Ennél kicsit 
szűkösebb volt a felhozatal a fel-
sőfokú végzettséggel rendelkezők 
számára, hiszen a diplomásoknak 
alig nyolc állást ajánlottak.

– Három textilmérnöki állást 
hirdettek meg a börzére jelent-
kező cégek, valamint négy infor-
matikus, illetve egy programozói 
állást – nyilatkozta Kerekes Má-
ria Magdolna, a Hargita Megyei 
Munkaerő-elhelyező Ügynökség 
székelyudvarhelyi kirendeltségé-
nek vezetője.

Bár mint az illetékes elmond-
ta, az érdeklődők nagy része 
csupán a munkanélküli segély 
meghosszabbításához szükséges 
pecsét megszerzéséért érkezett a 
pénteki börzére, mégis sikeresnek 
értékelhető a rendezvény, hiszen 

a közel kétszáz érdeklődő közül 
százhúsz személyt állásinterjúra 
hívtak vissza.

Az ügynökség helyi kirendelt-
ségének vezetője ugyanakkor el-
mondta, fontosnak tartja az ilyen 
rendezvények szervezését, hiszen 
így a munkáltatók és az álláskere-
sők személyesen is találkozhatnak, 
ami akár a könnyebb állásszerzést 
is jelentheti. A rendezvény azon-
ban nemcsak a bejelentett mun-
kanélkülieknek kínál lehetőséget 
az állásszerzésre, hanem azoknak 
is remek lehetőség, akik csupán 
munkahelyet szeretnének változ-
tatni. Kerekes Mária Magdolna 
elmondta, a börzére jelentkező 
vállalkozások visszajelzései alap-
ján leginkább a minőségi munkát 
végző fémipari szakmunkásokból 
van hiány, hiszen a régi szakem-
berek lassan kiöregednek, míg az 
utánpótlás elakadt.

A bőrárucikkeket gyártó 
Confex Jakab standjánál érdek-

lődve ifj. Benedek Árpádtól, a 
cég képviselőjétől megtudtuk, 
többnyire varrónőket kerestek, 
azonban szakképzetlen munká-
soknak is kínáltak munkalehe-
tőséget, vállalva betanításukat. 
Mint Benedek Árpád elmond-
ta, a börzén érdeklődők közül 
senkit nem alkalmaztak, azon-
ban a továbbiakban is várják a 
jelentkezők önéletrajzait a cég 
székhelyén. A helyi vállalkozás 
megbízottjának elmondása sze-
rint a kéthónapos, betanulási le-
hetőségként is szolgáló próbaidő 
alatt minimálbérrel alkalmaznak 
munkásokat, azonban azt köve-
tőben már teljesítményalapú fi-
zetést kapnak, ami akár az 1000 
lejt is meghaladhatja.

lesújtó statisztika
A munkaerő-elhelyező ügy-

nökség által közölt adatok szerint 
Udvarhelyen és környékén több 
mint ezer regisztrált munkanél-

küli van, 979-en korábban már 
dolgoztak valahol, 60-an pedig 
friss diplomás fiatalok. Az adatok 
szerint az év első négy hónapjá-
ban több mint ötven százalékkal 
nőtt Székelyudvarhelyen a mun-
kanélküli segélyt igénylők száma. 
Ám ez az adat, mint arról már 
korábban beszámoltunk, való-
színűleg az Akarat Szövetkezet 
ideiglenes leállásának tulajdo-
nítható. Ugyanis az udvarhelyi 
gyár időszakos leállása miatt több 
mint 150 dolgozó jelentkezett 
munkanélküli segélyért. Az ada-
tok szerint a munkanélküliség a 
szakképzetlen személyek körében 
a legnagyobb, ez szám szerint 594 
személyt jelent, míg 372 állástalan 
középfokú végzettséggel rendel-
kezik. A munkanélküliek valami-
vel több mint a fele nő, ami nincs 
másként a felsőfokú végzettséggel 
rendelkező, regisztrált munkanél-
küliek között sem: a 73 állástalan 
közül 51 nő.

„Úgy kell táncolnod, mintha 
senki sem figyelne, szíved-
ből kell jönnie, ha azt akarod, 
hogy jó legyen” – ezzel a mot-
tóval nyitották meg a tizen-
harmadik Gyermek és Ifjúsági 
néptáncfesztivált szombaton 
délután a székelyudvarhelyi 
siculus Ifjúsági ház nagy-
termében. a kékiringó nép-
tánccsoport által szervezett 
eseményen négy tánccsoport 
– a Gereben néptánccsoport 
Székelyudvarhelyről, a gyer-
mekláncfű alsósófalváról, az 
Ide lábam… Parajdról és az 
ördögborda balánbányáról – 
mutatott be helyi és más vi-
dékről származó táncokat. 

Radó Krisztina

Telt házas közönség, szü-
lők, barátok és roko-
nok fogadták a táncu-

kat izgatottan előadó kicsik és 
nagyok produkcióját. Amíg a 
gyerekek díszes ruhákat öltöt-
tek magukra, addig a közönség 
hangulatát népzenével fokozta 
a szervező csapat. 

Jakab Áron Csaba, az RMDSZ 
helyi szervezetének tagja üdvö-
zölte Both Arankát, a Kékiringó 
Néptánccsoport vezetőjét, továb-
bá megköszönte neki, hogy a tánc 
világnapjára  sikerült összehoznia 
a tánccsoportokat egy délutáni 
előadásra. 

Elismerően tette hozzá, 
hogy Udvarhely ugyan kis vá-
ros, mégis sok fiatal érdeklődik 
a néptánc iránt, sok országba 
eljutottak már és megmutatták 
a helyi tánc jellegzetességeit. 

Köszönetet mondott a szü-
lőknek, hogy támogatták gye-
rekeiket ebben, és így sikerült 
népszerűsíteni a helyi hagyo-

mányokat és kultúrát. A népi 
táncukkal helyi örökségünket 
mutatták meg a világnak, mű-
velték és ápolták a népi kultúra 
gyöngyszemét. 

Ahhoz, hogy elérjék mind-
ezt, nagy áldozatot kellett hoz-
niuk, szabadidejüket a próbán-
kon kellett tölteniük, nem pe-
dig a korosztályukhoz hasonló-
an a számítógép előtt – mondta 
el Jakab Áron Csaba tolmácsol-
va Bunta Levente polgármester 
szavait. 

Az előadást a Kékiringó 
Néptánccsoport udvarhelyszéki 
táncbemutatójával kezdték, a 
talpalávalót pedig a Kékiringó 
együttese húzta. Ezt követte 
az Ördögborda bemutatója, 
majd a Gyermekláncfű, az Ide 
lábam… és végül pedig a Gere-
ben Néptánccsoport mutatta 
be táncait. 

Körkép
társadalom

> Lebuktak az áfonyabokor-tolvajok. 
Tegnap rajtaütésszerű közös akciót hajtott 
végre a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Őrség és a rendőrség: a Korond községhez 
tartozó Fenyőkút közelében áfonyabokor-
tolvajokat lepleztek le. A csendes és eldugott 
Fenyőkút térségében a természet számos 
gyümölcse megtalálható, beszerezhető, így 
amikor szezonja, rendszeresen jelen is van-
nak a különböző terményeket gyűjtögetők. 
A napokban egy más jelenség ütötte fel fejét 
ezen a vidéken. Mint Abos Gábor, az Orszá-
gos Környezetvédelmi Ügynökség vezetője 
lapunknak jelentette, egy csoport több na-
pon keresztül védettnek nyilvánított terü-

letről gyökerestől szedte ki és szállította el az 
áfonya bokrokat. 

– Illegális növénykitermelés folyt. Raj-
taütésszerű akciót szerveztünk, és a rendőr-
ség feltartóztatta őket – tudatta Abos, majd 
azzal folytatta, további részletekkel egyelőre 
nem tud szolgálni. Elég beszédes viszont az, 
hogy az egyik lefülelt személy egy 3,7 tonnás 
teherautóval várta a „csempészárut”. 

– Nem arról van szó itt, hogy valaki 
saját használatra leszedett egy teányi áfo-
nyát, hanem gyökerestől szedték ki a bok-
rokat, vélhetően áttelepítés céljából – ma-
gyarázta a környezetvédelmi ügynökség 
igazgatója. (M. L. F.)hí
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Színpadon a Kékiringó Néptánccsoport. Napjukat ünnepelték 
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A budapesti Zsivágó kávéház-
ban adta át díjait április 30-án, 
hétfőn az Irodalmi Jelen ma-
gyarországi folyóirat. Prózadíj-
ban a székelyudvarhelyi Murá-
nyi Sándor Olivér részesült. 

HNU-információ

Új könyve a budapesti 
Kalligram Kiadónál je-
lent meg az idei Nem-

zetközi Könyvfesztiválra. Ke-
mény erotikus hangvételéért a 
magukra ismert szereplők már 
perrel is megfenyegették a szer-
zőt. Murányi Sándor Olivér a 
maga elbeszélését távolabbra he-
lyezte a romantikus esztétikák-
tól, lelkében romantikus, tettei-
ben olykor a hóbortosságtól sem 
egészen mentes hősét, Zordokot, 
aki egyszerre játssza el néha Don 
Quijote, néha egy, a számítógé-
pek világába született szamuráj 
szerepét; miközben kalandregé-
nyi elemek váltakoznak balladás 
előadással, lírizáló természetle-
írások szokatlan gondolatfuta-
mokkal. Mégsem állíthatnók, 
hogy Zordok szereptévesztő, 
csak betévedt a 20–21. századba, 
régen kellett volna élnie, talán 
valamikor a csirkefogó-regények 
évadán. Zordok a legmaibb kor 
elégedetlen fiatalembere. Aki ke-
res. A világban önmagát. És ön-
magában a világot. Kísérletezik: 
egyetemet végez, megházasodik, 
előbb táncművész, utóbb harc-

művész, mindkettőben országos 
bajnok, szétnéz a fiatal írók kö-
zött, és tovább keres; egy időben 
ferences szerzetesnek készült, de 
az égi és a földi szerelem közül a 
földit választotta. Siker és kudarc 
az osztályrésze, legnagyobb sike-
re közepette érzi, hogy kielégü-
letlen maradt; kudarcos mélybe 
hulláskor érzi, nincs tovább, de 
lesz tovább – foglalhatjuk ösz-
sze néhány rövid mondatban a 
könyv cselekményét. 

A 20–21. század fordulójá-
nak könyve, egy céltalanul cél 
felé tartó ifjúság, pittoreszk ele-
mekben gazdag, regénye – ál-

lítja a székelyudvarhelyi szerző 
munkájáról Fried István Herder-
díjas irodalomtudós. Murányi 
legközelebb a Kalligram Kiadó 
erdélyi irodalmi karavánján olvas 
fel a már a boltokban is kapható 
új kötetéből: május 7-én, hétfőn 
Csíkszeredában, a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ Pince-
klubjában, május 8-án, kedden 
a Gyergyószentmiklósi Városi 
Könyvtárban, május 9-én, szerdán 
a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Me-
gyei Könyvtárban, május 10-én, 
csütörtökön pedig a Nagyszebeni 
Magyar Kulturális Központban. 
A fellépések kezdete 18 óra.

Annak ellenére, hogy az elmúlt 
hétvégén már beköszöntött a 
május elsejei hangulat, számos 
komolyzenei eseménynek adott 
otthont Udvarhelyszék. Lezaj-
lott a Bárdos Lajos–Dr. Palló 
Imre Éneklő Ifjúság Kórusfesz-
tivál, két helyszínen lépett fel 
a Quartett Grazioso, illetve egy 
újabb világhírű zongoraművész, 
Alexei Nabioulin tartott koncer-
tet Udvarhelyen.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Hálás közönség előtt lé-
pett fel az összes előadó, 
illetve fiatal kórus. A 

Székelyföldi Filharmónia szerve-
zésében Alexei Nabioulin világ-
hírű zongoraművész először lá-
togatott Udvarhelyre. Bodurian 
Aram, a filharmónia vezetője 
elmondta, hogy annyira tetszett 
a művésznek a város, illetve a 

Szent István Terem hangulata, 
hogy ősszel ismét visszalátogat 
egy koncert erejéig. – Rendkí-
vül szerény és tehetséges. Alexei 
neve szerepel a világ zongoristá-
inak a toplistáján is  – emelte ki 
Bodurian. Udvarhelyen kívül is 
teret kapott a klasszikus zene: a 
„Kultúrát a vidéknek” program 
keretében, a filharmónia szerve-
zésében, Hargita Megye Tanácsa 
és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ támogatásával április 
28-án Szentegyházán, 29-én pe-
dig Székelykeresztúron koncerte-
zett a marosvásárhelyi Quartett 
Grazioso – szintén hálás közön-
ség előtt. Ezen a héten is folyta-
tódnak a koncertek: csütörtök-
re Franciaországból érkezik a 
román származású Dinu-Toma 
Constantinescu előadóművész.

Hatalmas sikernek örvendett 
a tizennyolcadik alkalommal 
megszervezett Bárdos Lajos – Dr. 

Palló Imre Éneklő Ifjúság Kórus-
fesztivál is. Mint Bodurian Ágota 
főszervező lapunknak elmondta, 
rengeteg érdeklődőt bevonzot-
tak a kórusok. Mindannyiuk 
számára élmény volt az esemény, 
mivel a legtöbb kórus nem kap 
elég figyelmet, teret a fellépésre. 
A fesztiválra a külföldi testvér-
városokat, a szórványban élő 
magyarságot és a Székelyföldet 
képviselő kórusokat hívták meg. 
Sajnos hazánkban az ifjúsági kó-
rusmozgalom máig sem kapta 
meg azt a keretet, amelyben ha-
tékonyan, szervezett formában, 
a nagyközönség előtt kifejthetné 
tevékenységét. Ezt az űrt szeretné 
pótolni a székelyudvarhelyi Dr. 
Palló Imre Alapítvány által szer-
vezett Bárdos Lajos – Dr. Palló 
Imre Éneklő Ifjúság Kórusfeszti-
vál, amely a magyar kóruskultúra 
székelyföldi ébrentartását és szín-
vonalas ápolását tűzte ki céljául.

Könyvbemutatóval egybekö-
tött előadást tartott hétfőn 
Székelyudvarhelyen Bereznay 
András történelmi térképész, 
akinek nevéhez Erdély első 
történeti atlaszának elkészí-
tése köthető. A polgármes-
teri hivatal tanácstermében 
összegyűlt érdeklődők előtt 
szóba került a székelyek ere-
dete, valamint az autonómia 
kérdése is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az MTA Kolozsvári Aka-
démiai Bizottság meg-
hívására Erdély több 

városában tartott könyvbemu-
tatóval egybekötött előadást 
Bereznay András történész és 
kartográfus. A Londonban élő 
történelmi térképész több állo-
másos erdélyi körútjának utolsó 
helyszíneként hétfő délután, a 
Haáz Rezső Múzeum meghívá-
sára Székelyudvarhelyen tartott 
előadást Népek és nyelvek a ko-
rai magyar Erdélyben címmel, 
amelyre a majális közelségének 
ellenére igencsak szép számban 
összegyűltek az érdeklődők a 
polgármesteri hivatal tanácster-
mébe. A történész előadása szo-
rosan kötődött a közelmúltban 
megjelent, Erdély történetének 
atlasza című könyvének anya-
gához, mely a Királyhágótól az 
Ojtozi-szorosig terjedő, törté-
neti Erdély több ezer éves múlt-
ját vetíti térképekre. A szerző 
elmondása szerint a hiánypót-

ló kiadványban, mely eddig az 
első és egyetlen történelmi at-
lasza a régiónak, a leginkább 
valószínűsíthető tudományos 
eredményeket vagy feltevéseket 
vitte térképre, és ahol ezt indo-
koltnak látta, ügyelt a feltételes 
módban való fogalmazásra is. 
Hiszen, mint mondta, ameny-
nyiben a 223 oldalas kötetét 
más nyelven is sikerül kiadni, az 
biztosan vitákat fog kiváltani a 
történészek körében. Bereznay 
ugyanis az érdeklődők kérdésé-
re válaszolva elárulta: szeretné 
az Erdély-atlaszt más nyelveken 
is megjelentetni,például romá-
nul is.

Bereznay udvarhelyi előadá-
sában többek közt olyan kérdé-
sekre kereste a választ, hogy kik 
is voltak a székelyek, honnan 
jöttek Erdélybe, vagy mikor is 
telepedtek be a szászok a ré-
gióba, de a mostanában igen-
csak felértékelődött téma, az 
autonómia kérdésköre is szóba 
került. A történész szerint az 
autonómia kérdésében a hozzá-
állás mássága a feltűnő, hiszen 
a nyugattal ellentétben, ahol 
praktikumként fogták fel az 
önrendelkezést más a felfogás 
a románoknál, akik a bizánci 
civilizáció örökösei. Bereznay 
szerint a románoknál a közpon-
ti ellenőrzés, a kizárólagosság 
szempontjai érvényesültek, 
ezért van az, hogy az ő felfo-
gásukban úgy tűnik, mintha 
az autonómia nem lenne más, 
mint eltérés a normálistól.

UDvArhELyI író A NEmzEtKözI KöNyvfESztIváLON

Irodalmi Jelen-prózadíjjal 
tüntették ki Murányi Sándort

KórUSOK ÉS KLASSzIKUS zENE hÉtvÉGÉJE

Sikerrel zárult a kórusfesztivál

BErEzNAy ANDráS KöNyvE SzÉKELyUDvArhELyEN

Erdély atlasza

Körkép

Hirdetés

Bereznay András. Nevéhez Erdély első történeti atlaszának elkészítése köthető

Murányi sándor Olivér. Perrel is fenyegették 

kultúra
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Egészség mézaromával
Az Apifito a világ egyik legnagyobb ter-

mészetgyógyászati termékeket előállító cége. 
Tevékenysége, elsődleges jelentőségű célkitű-
zése újabb és újabb készítmények gyártásba 
vétele. Ennek érdekében hozták létre a kutatási 
részleget, amely keretében különböző tudo-
mányágak szakértői fejtik ki tevékenységüket. 
Ugyanakkor szorosan 
együttműködnek él-
vonalbeli tudományos 
kutatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a ké-
szítmények megelőző 
és klinikai tesztelését.

Jelenleg a románi-
ai piacon a cég alapter-
mékével, a Promiod-
dal vagyunk jelen, 
amely tartalmazza a 
méz és összetevőinek 
összes tulajdonságát. 
A Promiodot nyolc 
évvel ezelőtt dolgoz-
ták ki orosz tudósok. 
Az étrendkiegészítő 
Promiod az Ukrajna 
fővárosában, Kijev-
ben lévő cég terméke, 
amely az oroszországi Permi város szakértői 
által kidolgozott különleges technológiáknak 
megfelelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Ural-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a mézet 
(amely nem tartalmaz hozzáadott cukrot), pro-
poliszt, méhviaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus virgi nia
na) és tökmagolajat (Cucurbita pepo). Ezen 
alkotóelemek közül mindegyiknek többféle jó-
tékony hatása van a szervezetre, de összekombi-

náltan, az orosz tudósok ál-
tal kidolgozott különleges 
képletnek megfelelően, a 
Promiodnak rendkívüli 
hatása van. A Promiod 
természetgyó gyászati ter-
mék, csak gél formájában 
létezik. Használata köte-
lező módon szájon ke-
resztül történik, és ezzel 
párhuzamosan helyileg. 
Közvetlenül hat az érfalak-
ra, s ennek következtében 
csökken a koleszterinszint, 
valamint az érelmeszese-
dés kockázata. Használ-
ható vérkeringési zavarok 
megelőzésében is, mint 
például szívaritmia, vér-
szegénység, magas vér-
nyomás, tromboflebita, 

visszér, visszérgyulladás. A Promiod ét rend-
kiegészítő rendkívül eredményesnek bizonyult 
a migrénes fejfájás, az izomfájdalmak esetében 
is. Továbbá a Promiod használható köszvény, 

artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza a pajzs-
mirigy működését. Hatékony lehet a cukorbe-
tegség kezelésében is, lévén hogy nem tartal-
maz cukrot és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyálmirigy-
re, csökkentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet követő 
állapotokban is, elősegítve a hegek begyógyu-
lását. Eredményesen alkalmazható szem-
megbetegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártya-gyulladás stb. A Promiod ja-
vítja a bélműködést, méregtelenítheti a májat, 
szabályozza a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedésekben, mint például hó-
lyaghurutban, prosztatagyulladásban, proszta-
ta-megnagyobbodásban, de a nőgyógyászat 
terén is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy megerősíti 
az immunrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzések ellen. Bebizonyosodott, hogy a 
Promiod hatékonynak bizonyul abban az 
esetben is, amikor homloküreg-gyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfültő-gyulladásról 
van szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcéma, 
pszoreázis) esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem.

Promiod egy jó választás mindazok szá-
mára, akik egészségesek kívánnak maradni a 
természet erői révén, amelyeket tartalmaz ez a 
étrendkiegészítő. A Promiod természetgyógyá-
szati termék csak egyetlen formában létezik, a 
gél formájában. Beszerezhető a romániai kizá-
rólagos forgalmazótól, kiállítások alkalmával 
vagy postai szolgáltatások révén a cég képvi-
selőihez fordulva. Óvakodjanak a hamisított 
termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Közegészségügyi 
Intézet  bejegyzési bizonylat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett első kúra 
után már azonnal jobban éreztem magam, 
az eredmények nem várattak magukra. Fo
kozódott mobilitásom, megszűntek puffa
dásos tüneteim. Javult általános egészségi 
állapotom, frissebbnek érzem magam. Biza
lommal ajánlom ezt a csodálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használtam a 
Promiod balzsamot, és nagyon elége
dett vagyok az eredményekkel. Elmúlt 
krónikus mellhártyagyulladásom, sokkal 
kevesebbet köhögök, a tél folyamán pe
dig nem hűltem meg. Úgy érzem, hogy 
megerősödött a szervezetem, élénkebbé 
váltam. A Promiod valóban egy jó termék, 
és bizalommal ajánlom mindenkinek.

2011 decemberében megállapították, 
hogy szívbetegségben szenvedek. Cu
korbetegségem pedig régebb keletkezett. 
Olvastam a Promiod természetgyógyászati 
termékről, s úgy döntöttem, hogy ki
próbálom. Már az első hónapot követően 
szívpanaszaim enyhültek, kevesebb gyógy
szert kellett használni. Még a szakorvos 
is meglepődött az eredményeken. A vér
cukorszintem 140–160 között mozgott, 
jelenleg 93. Az elért eredményekkel nagyon 
elégedett vagyok és továbbra is használni 
fogom ezt a terméket. Köszönöm szépen! 

A Promiod természetgyógyászati termék 
két hónapos használata után a vércukorszin
tem 164ről 120ra csökkent, a koleszterin 
220ról 119re, a triglicerid 170ről 68ra, 
a vérnyomásom pedig 190/80 mmHgról 
140/70 mmHgra. Mindenkinek ajánlom. 

2012. május 2án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16.sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 doboz, 
megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 VODAFONE, 
0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom hétfőtől péntekig 9–17 óra között.  
www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda

Hatt Hans, 70 éves, Medgyes 

Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó



A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság,

a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásai-
val, közli, hogy 2012. május 12-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom 
utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós ANDRÁS SZABOLCS (fis-
kális lakhelye: Szentegyháza, Május 1. utca 20. szám,  Hargita megye, 
CNP 1830601191637) tulajdonát képező következő ingóságot:

 M1, OPEL ASTRA CARAVAN személygépkocsi, gyártási 
év 1995 – 10 900 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább 

egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be 
kell nyújtani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, 
valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szó-
ló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstár-
nál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Ve-
zérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt 
képviselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében 
a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a ro-
mániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány má-
solatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy 
telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban 
forgó ingóságra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végre-
hajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az ille-
tékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 
15 napon belül, összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányren-
delet 172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza 
(2) bekezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási in-
tézkedésre kerül sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.
Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. április 27-én kifüggesztették.

A mioveni-i Dacia autógyár ille-
tékesei a minap bejelentették, 
hogy a Logan 2 gyártásba bocsá-
tása okán megszűnik a jelenlegi 
Logan modellek gyártása. Szűk-
szavú közleményükből nem derül 
ki, hogy erre ténylegesen mikor 
is kerül sor, csupán csak az, hogy 
a Logan 2 gyártásba vételére az 
év végén vagy a jövő esztendő 
elején kerül sor.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Nyolc év távlatából elmond-
ható, hogy sikertörténet 
volt a Logan személygép-

kocsi. A Logan Sedan megjelenése 
2004-ben óriási érdeklődést vál-
tott ki, és már az első esztendőben 
meghozta mind a hazai, mind a 
külföldi piacokon a gyümölcsöző 
eredményeket. Ez volt az alapmo-
dell, s majd azt követték az abból 
kifejlesztett különböző modellek. 
Amúgy a különböző típusú és mo-
dellű Logan járművekből eddig 1,5 
milliót gyártottak le, s azok becsült 
értéke 15 milliárd euró körül van. A 
legnagyobb érdeklődésnek a Logan 

Sedan örvendett, abból a legtöbbet, 
168 551-et 2006-ban gyártottak le, 
s azok 45 százaléka került exportra. 
2006-ot követően évről évre csök-
kent a legyártott Sedan modellek 
száma, ez részben azzal magyarázha-
tó, hogy időközben megkezdték más 
modellek gyártását is, illetve 2008 
nyarán a Sanderóét, majd 2010-ben 
a Dusterét. Ilyenképpen az elmúlt 
esztendőben már csak 41 796 Logan 

Sedan legyártására került sor, s an-
nak 63 százalékát exportálták. Az 
esztendő első évnegyedében ebből a 
modellből 13 457 készült el, s azok 
80 százalékát exportálták. Össze-
gezve: 2004-től napjainkig a szóban 
forgó modellből összesen több mint 
672 000-et gyártottak le, s azoknak 
44 százalékát exportálták.

Az utólag kifejlesztett model-
lek gyakorlatilag a Logan plat-

formjára épültek rá, illetve annak 
számos komponense épült be az új 
modellekbe. A 2008 nyarán útjára 
indított Sandero nem bizonyult 
olyan sikeresnek, mint a Logan, 
ám gyártása továbbra is folytató-
dik, s az őszi párizsi autószalonban 
mutatják be annak ráncfelvarrásos 
modelljét. 

Nem egészen két évvel ezelőtt 
kezdték meg az ugyancsak sikeres-

nek bizonyult Duster gyártását, s 
erről a gépkocsiról tudni kell, hogy 
gyakorlatilag a Sanderóra épült 
rá. Hasonló tendencia fog mutat-
kozni a Dacia Lodgy esetében is, 
amely összeszerelésére a marokkói 
Tangerben kerül sor, a hazai piacon 
előreláthatólag júniusban fog meg-
jelenni, komponenseinek 50 száza-
léka pedig a jelenlegi modellekből 
„származik”.

A beharangozott Logan 2-ről 
egyelőre csak igen keveset tudni. 
A gyár illetékesei csupán csak azt 
közölték, hogy a gyártásba vételt 
jelentős beruházások előzik meg, 
fejlesztési munkálatokra került sor 
a gyár alumínium öntödéjében, 
présműhelyében stb. A prototípu-
sok elkészültek, de azokat még nem 
mutatták be, a motorizálásról annyit 
tudni, hogy az eddig gyártottnál 
gazdaságosabb, jobb teljesítményű 
és kevésbé környezetszennyező mo-
torokkal látják el. Azt is tudni, hogy 
ezt az új modellt a hazai piac mel-
lett a kelet-európai és Unión kívüli 
országok piacaira szánják majd. A 
nyugat-európai piacot a Lodgy-val 
kívánják megcélozni.
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FejLeSztéSeK eLőziK meg A LOgAn 2 gyártáSát

Búcsúzni készül a Logan

A SzánDéK cSupán SzánDéK mArADt

Elpárolgott 600 ezer munkahely
A munkahelyteremtés elsődleges 
cél, ezt helyezik előtérbe a re-
formprogramok is, valamint a 
különböző jogszabályozási intéz-
kedések – hallhattuk, olvashattuk 
a Boc-kormány szándékai között. 
Kevés olyan gazdasági-társadal-
mi jellegű intézkedést hozott a 
kormány, amelyek kapcsán ne 
utaltak volna arra is, hogy an-
nak munkahelyteremtő vonzata 
is van. Így volt például az első 
Lakás program esetében is, ám 
az viszont végül is nem a lakás-
építkezést serkentette, hanem az 
ingatlanügyleteket. ezek szerint a 
szándék csak szándék maradt...

H. Z.

Munkahely-teremtési kor-
mányzati szándék ide 
vagy oda, azok száma 

az elmúlt esztendők során nem-
hogy gyarapodott volna, hanem 
csökkent. Ez derül ki az Országos 
Statisztikai Intézet által közölt 
adatokból: a 2008–2012-es idő-
szakban országos viszonylatban 
közel 600 000 munkahely szűnt 
meg, azaz ennyivel csökkent az 
alkalmazottak száma. Abszolút 
számban kifejezve nyolc megye 
esetében 20 000 főt is meghala-
dott az apadás, s ezek összességé-
ben mintegy 175 000-rel csökkent 
a munkahelyek száma. Néhány 
megyében a szóban forgó csökke-
nés 10 000 alatt volt, így például 
Giurgiu, Máramaros, Szeben, 
Călăraşi és Hargita megye eseté-
ben. Amúgy egyetlen megyében, 
nevezetesen Ilfov megyében gya-
rapodott a munkahelyek száma 

a szóban forgó időszakban, szám 
szerint 4600-zal. 

A munkahelyek számának alaku-
lása tekintetében azonban indokolt 
az árnyaltabb megközelítés, elemzés 
is két dolog okán. Az egyik az, hogy 
az arányok tekintetében is megvan 
a maga kiemelt jelentősége a csök-
kenésnek, annak, hogy a munkaké-
pes lakosság számához viszonyítva 
hány százalékot is képvisel a meg-
szűnt munkahelyek száma. Hunyad 
megyében például minden ötödik 
munkaképes lakos közül az elmúlt 
esztendő végén csak egynek volt al-
kalmazotti minősége. A fővárosban 
ugyan jelentős számú munkahely 
szűnt meg, de a munkaképes lakos-
ság számához viszonyítva az apadás 
aránya még az öt százalékot sem érte 
el. Ez az arány egyébként országos 
viszonylatban megközelítette a 10 
százalékot. Hargita megye esetében 
2008 végén a nyilvántartásban mint-
egy 70 000 alkalmazott szerepelt, az 
elmúlt esztendő végén pedig 62 500. 
A csökkenés abszolút számban kife-
jezve még 8000-et sem tett ki, tehát 

e tekintetben országos viszonylatban 
is kedvezőnek tűnt a helyzet. Ám 
ha tekintettel vagyunk a csökkenés 
arányszámára, akkor távolról sem 
ilyen kedvező a helyzet, ugyanis az 
megközelítette a 11 százalékot.

Egy másik dolog, amire oda 
kell figyelni, az az, hogy a szóban 
forgó statisztikai adatok az adott 
esztendők végén jegyzett munka-
helyeket tartalmazzák, az alkalma-
zottak száma tekintetében pedig a 
meghatározatlan időre megkötött 
munkaszerződéssel rendelkezőkét. 
Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert 
év közben ingadozhat a létszám, 
egyrészt a szezonális tevékenységek 
(építőipar, mezőgazdaság, turiszti-
ka stb.), valamint az időjárási viszo-
nyok függvényében. Az ingadozás 
mérve pedig megyénként igen el-
térő lehet. Az idénymunkák, vala-
mint a meghatározott időre szóló 
munkaszerződések „kivezetése” 
okán nemzetközi viszonylatban is 
a munkahelyek száma tekintetében 
mérvadónak az év végén jegyzett 
számot tartják.
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Az országos átlag alá csökkent az alkalmazottak száma a megyében

A múlt esztendőben már csak 41 796 Logan Sedan legyártására került sor



A csíkszeredai Club Auto Atletic 
2006 HR autós gyorsulási ver-
senyt szervezett a megyeszékhe-
lyen szombaton, amelyen huszon-
hét pilóta vett részt. Temesvár 
környékén az elmúlt hétvégén az 
országos ralibajnokság máso-
dik futamát tartották, amelyen 
a címvédő Valentin Porcişteanu 
diadalmaskodott, míg Argentí-
nában a rali-vb ötödik versenyén 
Sébastien Loeb megszerezte pá-
lyafutása hetvenedik győzelmét.

Csíkszeredában a Nagyme
ző utcában szervezett au
tós gyorsulási versenyt 

a Club Auto Atletic 2006 HR, 
amelyen hét kategóriában össze
sen huszonhét versenyző állt rajt
hoz. Az S1 csoportban a csíkszere
dai Tódor István Bendegúz (Ford 
Fiesta), az S2es géposztályban 
a csíkszeredai Catrinoi Claudiu 
(Honda CRX), az S3as kategóri
ában a csíkrákosi Kovács Nándor 
(Opel Corsa), az S4es géposz
tályban a csíkszeredai Dósa Huba 
(VW Golf ), az S5ös csoportban 
a csíkszeredai Miklós Botond 
(BMW E36), az S6os géposz
tályban a csíkszeredai Haţegan 
Nicu (Audi S3), az S7ben pedig 
a segesvári Foaltin Cristian (VW 
Golf ) diadalmaskodott.

Szintén szombaton rendezték 
a hazai ralibajnokság második ver
senyét, a Temesvárralit, melyen 
a hazai mezőny mellett több ma

gyarországi pilóta is benevezett. 
Szabó Gergő, Spitzmüller Csaba 
és Berecki Norbert mellett Bakó 
László és Bosch Péter is teljes 
idényt fut a román bajnokságban, 
mellettük egy szlovén és hét továb
bi magyar pilóta vett részt a bánsá
gi versenyen.

A pontszerzők: 1. Porcişteanu 
Valentin, 2. Spitzmüller Csaba 
(mindketten Mitsubishi Lancer 
EVO 10 R4), 3. Gârtofan Dan 
(Škoda Fabia S2000), 4. Szabó 
Gergő (Mitsubishi Lancer EVO 10 
R4), 5. François Delecour (Renault 
Mégane), 6. Marco Tempestini 
(Subaru R4), 7. Bosch Péter, 8. 
Rareş Tomiţă, 9. Romulus Preda 
(mind Mitsubishi Lancer EVO 9), 
10. Bogdan Marişca (Subaru R4).

A Citroën gyári pilótáinak 
csak az egymással való harc jutott 

a ralivilágbajnokság negyedik 
versenyén, Argentínában, miután 
a fordos Petter Solberg az első 
versenynap után kiesett. A norvég 
viszont a szabályoknak köszön
hetően szombaton visszatért, és 
végül a hatodik helyen fejezte be 
az argentin viadalt. Érdekesség, 
hogy Ogier újra pontot szerzett a 
Škoda Fabia S2000essel.

Az Argentin-rali pontszer-
zői: 1. Sébastien Loeb, 2. Mikko 
Hirvonen (mindketten Citroën), 
3. Mads Østberg (Adapta Ford), 
4. Martin Prokop (Czech Ford), 
5. Thierry Neuville (Citroën Ju
nior), 6. Petter Solberg (Ford), 
7. Sébastien Ogier (VW Škoda), 
8. Evgenij Novikov (MSport 
Ford), 9. Nasser AlAttiyah 
(Qatar Citroën), 10. Ott Tänak 
(MSport Ford).

> Eurochallenge-kupa. A török 
Besiktas nyerte meg a férfikosárlabda 
Eurochallengekupa debreceni négyes 
döntőjét, miután a vasárnap esti dön
tőben magabiztosan legyőzte a francia 
Chalont. A harmadik helyet a Szolno
kot megelőzve az orosz Ljuberci szerez
te meg. Eredmények: döntő: Besiktas 
(török) – Chalon (francia) 91:86; a 
3. helyért: Ljuberci (orosz) – Szolnoki 
Olaj 94:87.

> Kosárlabda. Előnyre tett szert a 
CSU Ploieşti és a Temesvári BC a román 
férfikosárlabdabajnokság elődöntőjé

ben. Mindkét csapat behúzta az elődön
tő első két összecsapását. A Temesvár ha
zai környezetben kétszer győzte (81:78 
és 76:72) le a címvédő Kolozsvári Ut, 
míg a Ploieşti idegenben, Medgyesen, 
aratott két győzelmet (87:85 és 94:90). 
Az elődöntő 3–4. mérkőzéseit május 
5–6án rendezik. Ploieştien, illetve Ko
lozsváron.

> Kézilabda, BL. Kiesett a férfiké
zilabda Bajnokok Ligája negyeddön
tőjében a sorozat címvédője, az FC 
Barcelona. A katalánok hiába nyertek 
három góllal hazai környezetben a 

Koppenhága elleni visszavágón, ösz
szességében ez nem volt elég a tovább
jutáshoz. Eredmények, negyeddöntő: 
THW Kiel – CO Zágráb 33–27. 
Továbbjutott: a Kiel, 64–58as ösz
szesítéssel; Füchse Berlin – Ademar 
León 29–18. Továbbjutott: a Berlin, 
52–52es összesítéssel, idegenben lőtt 
több góllal; Barcelona – Köbenhavn 
36–33. Továbbjutott: a Köbenhavn, 
62–59es összesítéssel; Atlético Mad
rid – Cimos Koper 31–24. Tovább-
jutott: az Atlético Madrid, 54–50es 
összesítéssel. A négyes döntőt május 
26–27én rendezik Kölnben.

> ISK-SZKC. Harmadik helyen 
zárt a Székelyudvarhelyi ISKSZKC 
ifi Ies fiúkézilabdacsapata a Nagybá
nyán megrendezett elődöntő csoport
ban, és továbbjutott az ország legjobb 
16 csapata közé. A következő tornát 
jövő hétvégén rendezik. Eredmények: 
Székelyudvarhelyi ISKKC – Brassói 
Dinamo 40–31, Nagybányai Extrem – 
Szé kely udvarhelyi ISKKC 42–22, Szé
kely udvarhelyi ISKKC – Nagyszebeni 
ISK 34–29, Resicabányai Traian Vuia 
iskolaközpont – Székelyudvarhelyi ISK
KC 40–30, Székelyudvarhelyi ISKKC 
– Nagy bányai Marta 37–29.
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Csíkszereda után Temesváron gyorsult remekül Porcişteanu Fotó: Balázs árpád

Gyorsulási Versenyt tartottak Csíkszeredában

Izgalmas hétvége a pályákon

Csíki kerékpáros-sikerek

Az elmúlt hétvégén Kolozs
vár környékén rendezték 
meg a Román Kerékpár és 

Triatlonszövetség kupáját az ifjúsági 
és kadét versenyzők számára az or
szágúti kerékpározásban. Csíksze
redából az Intersport SE versenyzői 
vettek részt a viadalon Rúzsa Lehel 
edző vezetésével.

Pénteken az Apahida–Mócs–
Apahida közötti 76 kilométeres 
távot tette meg a mezőny. Az if
júságiak között Gál Oravecz Ist
ván a 13., Cilip Árpád a 21. lett, 
András Alpár pedig nem fejezte be 
a versenyt egy esés miatt. A kadét 
korosztályban Sarány Zsolt az 5., 

Kovács Nándor a 14. helyen zárt. 
Szombaton az Apahida–Mócs–
Apahida között 17 kilométeres 
időfutamot teljesítettek a sporto
lók. Az ifiknél Gál Oravecz István 
a 4., András Alpár a 11., Cilip Ár
pád a 22. helyen végzett, a kadétok 
között Sarány Zsolt a 4., Kovács 
Nándor az 5. helyen zárt.

Vasárnap Kolozsváron egy 30 
kilométeres pályán köröztek a spor
tolók, az ifjúsági korosztályban Gál 
Oravecz István a 4., Cilip Árpád a 
9., András Alpár a 17. lett, az első 18 
sportoló gyakorlatilag egy másod
percen belül érkezett. A kadét kor
osztályban is mezőnybefutó volt az 

első 13 versenyző számára, itt Sarány 
Zsolt a 8., Kovács Nándor a 12. lett. 
A Kolozsvár között tartott verseny 
egyben a Voinţakupában is számí
tott, itt Gál Oravecz a 2. helyen zárt 
5 ponttal.

Összetettben az ifiknél Gál 
Oravecz István a 9., Cilip Árpád a 
18. helyen zárt, míg a kadét korcso
portban Sarány Zsolt a második, 
Kovács Nándor pedig a 9. helyen 
végzett. 

– A fiúk nagyon jó eredményt 
értek el, a hétvégi versenynek a célja 
az országos bajnokságra való felké
szülés – mondta a viadal végén az 
Intersport SE edzője, Rúzsa Lehel.

előnyben az sk. A két nyert mérkőzésig tartó teremlabdarúgó ro
mán bajnokság negyeddöntőjében tegnap este a Székelyudvarhelyi SK a 
CSM Focşani otthonába látogatott. A Jakab Zoltán által irányított ud
varhelyi gárda végig vezetve egygólos győzelmet aratott. Összesítésben 
így az SK vezet 1–0 arányban. A párharc második mérkőzését szom
baton 20.30tól rendezik Székelyudvarhelyen. Amennyiben szükséges 
lesz, a harmadik, mindent eldöntő találkozót vasárnap tűznék műsorra. 
Az SK edzője a találkozót követően lapunknak elmondta: „Megérde
melt győzelmet arattunk. Végig mi vezettünk. A hazaiak a harmadik 
találatukat pár másodperccel a mérkőzés vége előtt lőtték.” Eredmény, 
negyeddöntő, 1. mérkőzés: CSM Focşani – Székelyudvarhelyi SK 
3–4 (2–3) /az SK gólszerzői: Birtalan Barna (5.), Csoma Ferenc 
(13., 18.), Mihály Zoltán (34.)/. Fotó: dragoş asaFtei / archív
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Jöhet a rájátszás a megyeiben

Véget ért a megyei labdarúgó-
bajnokság alapszakasza. Az 
első helyen a Csíkszeredai 

VSK zárt két ponttal, megelőzve a 
Szentegyházi Vasast. A bajnokság 
viszont a rájátszással folytatódik. 
A rájátszásban az 1-3., a 4-7., illet-
ve 8-10. helyezettek még játszanak 
egy-egy oda-visszavágó kört. A C 
osztályos selejtezős helyért a VSK, a 
Vasas és a Csíkcsicsói KSE fog meg-
küzdeni. A pontokat a csapatok to-
vábbviszik. 

Eredmények, 18. forduló
Csíkszeredai VSK – Szé kely

ke resz túri Egyesülés 2–0 (0–0)  
/Homos Paul (63.), Vrabie Adrian 
(90+2); Csíkcsicsói KSE – Ma ros
hévíziSalamási Tudomány 7–1 
(2–0) /Alexandrescu Marian (20.), 
László Zsolt (28., 54.), Drian Mi rel 
(73.), Doltea Alin (75.), Zait Paul 
(83.), Cotfas Dorin (85.), illetve 
Morar Cosmin (57.)/; Szentegy
házi Vasas – Székelyudvarhelyi 
Ro seal 3–0 (1–0) /Szőcs Róbert 
(45.), Mezei Zsolt (63.), Knobloch 
Zol tán (74.)/; Gyimesfelsőloki 
SE – Parajdi SE 3–1 (2–1) /Jánó 
Vince (8., 21.), Bodor Tibor (54.), 
illetve Máthé Kálmán (45.)/; Csík
szent mihályi Törekvés – Ho mo
ród almási Homoród 0–3 (játék 
nélkül).

  1. Csíkszereda 18 16 1 1 65–9 49
  2. szentegyháza 18 15 2 1 58–12 47
  3. Csíkcsicsó 18 12 1 5 52–20 37
  4. Maroshévíz 18 10 1 7 41–39 31
  5. szentmihály 18 9 2 7 30–31 29

  6. Almás 18 6 0 12 34–62 18
  7. keresztúr 18 5 2 11 27–33 17
  8. Felsőlok 18 5 2 11 26–54 17
  9. Parajd 18 5 0 13 22–40 15

10. roseal 18 1 1 16 15–70 4

Románia-kupa
Kisorsolták a labdarúgó-Ro-

mánia-kupa megyei szakaszának ne-
gyeddöntőit, annak ellenére, hogy 
a Székelyszentlélek – Szentegyházi 
Vasas mérkőzést még nem rendezték 
meg a nyolcaddöntőből. A negyed-
döntő párosítása: Szent ábrahámi 
Andycom – Szé kely ke resz túri Egye-
sülés, Csík szent györ gyi Fiság – Csík-
szeredai VSK, Csíkkarcfalvi Hargita 
– Csík csicsói KSE, Parajd – Székely-
szentlélek vagy Szentegyháza.

Udvarhely körzeti
A hét végén az Udvarhely kör-

zeti labdarúgó-bajnokság 18. játék-
napjának a mérkőzéseit rendezték. 
A Csekefalva – Agyagfalva mérkő-
zésen újabb incidens történt. A ha-
zaiak játékosa, Murvai István, mi-
után a játékvezető nem fújt be egy 
büntetőt, a sípmesternek szökött, 
hátba ütötte, ezért kiállították. A 
lefújást követően sem nyugodott 
meg: újból támadt, ezúttal hátulról. 
Tettéért valószínűleg többmeccses 
eltiltást kap.

Eredmények: A csoport: Szent-
egyháza – Udvarhelyi Sporting 
2–4, Szentlélek – Fiatfalva 3–2, 
Ho mo ród szentmárton – Farcád 
1–2, Ma lom falva – Betfalva 0–1, 
Nagy galambfalva – Lövéte 6–2, 
Ko rond – Zetelaka 0–0, Szent-

áb ra hám – Farkaslaka 1–1. Az 
élmezőny: 1. Farcád 42 pont, 2. 
Sporting 40, 3. Szentábrahám 35; 
B csoport: Csekefalva – Agyagfalva 
1–2, Bögöz – Székelyszentmihály 
2–2, Gagy – Kányád 3–1, Alsó bol-
dogfalva – Kobátfalva 1–1, Ká pol-
násfalu – Szentpál 3–0, Ze te la ka 
II – Nagygalambfalva II 1–1. Az 
élmezőny: 1. Szentmihály 33 pont, 
2. Agyagfalva 32, 3. Gagy 31; C cso
port: Máréfalva – Felső bol dogfalva 
0–2, Rugonfalva – Ho mo ród szent-
márton II 3–1, Farcád II – Bogár-
falva 1–2, Ócfalva – Oklánd 1–4, 
Siménfalva – Hodgya 0–2, Orosz-
hegy – Homoródszentpéter 3–5. 
Az élmezőny: 1. Siménfalva 36 pont, 
2. Oklánd 34, 3. Bogárfalva 33.

Csík körzeti
Eredmények: V. liga, 12. fordu

ló: Csíkszépvízi MŰ – Csík karc-
falvi Hargita 2–3, Tus nád fürdői 
Fiatalság – Vaslábi Maros 5–0, 
Csíkszentgyörgyi Fiság – Csík-
szentmártoni Meteor 1–0, Tusná-
di Piliske – Csíkkozmási Komisz 
0–0, Csíkszentsimoni Szefite – 
Csíkmadéfalvi MIK 4–1. Az él-
mezőny: 1. Tusnádfürdő 33 pont, 
2. Piliske 24, 3. Karcfalva 24; VI. 
liga, 13. forduló: Csíkborzsovai 
SK – Csíkcsicsói KSE II. 3–3. Az 
élmezőny: 1. Csicsó II. 29 pont, 
2. Szentlélek 21, 3. Szárhegy 21. 
A Csíkszentdomokosi Garados – 
Gyergyószárhegyi Bástya mérkőzést 
elhalasztották, míg a Csíkszentimrei 
TE – Csíkszentléleki SE mérkőzést 
ma rendezik.

> Román labdarúgás. A 28. forduló 
eredményei: Chiajna – Szeben 2–0, Bras-
só – Dinamo 2–0, Sportul – Medgyes 
1–2, Kolozsvári U – Pandurii 1–2, Vaslui 
– Astra 2–1, Ceahlăul – Kolozsvári CFR 
0–2, Galac – Vásárhely 0–0, Rapid – Steaua 
1–1, Petrolul – Mioveni 3–1. Az élmezőny: 
1. CFR 55 pont, 2. Rapid 52, 3. Vaslui 52, 
4. Dinamo 52, 5. Steaua 50, 6. Galac 43. 
Tegnap a 29. (hétközi) forduló mérkőzé-
seivel folytatódott a bajnokság. A Szeben 
– Ceahlăul, Pandurii – Sportul és a CFR 
– Brassó mérkőzések lapzárta után értek 
véget. A további program: ma: Vásárhely – 
Vaslui (18, Digi Sport), Astra – Rapid (20, 

Antena 1), Dinamo – Kolozsvári U (21.45, 
Digi Sport); holnap: Mioveni – Chiajna (19, 
Digi Sport), Steaua – Petrolul (19.30, Dolce 
Sport), Medgyes – Galac (21.30).

> NBI. A 26. forduló eredményei: Vide-
oton – Ferencváros 2–0, Kecskemét – Győr 
2–0, Újpest – Vasas 2–0, Diósgyőr – Debre-
cen 0–2, Kaposvár – Pécs 1–0, Pápa – ZTE 
0–1, Siófok – Haladás 0–2, Paks – Honvéd 
2–1. Az élmezőny: 1. Debrecen 62 pont, 2. 
Győr 57, 3. Videoton 54.

> Európa Liga. Múlt csütörtökön ren-
dezték a labdarúgó Európa Liga elődöntőjé-

nek visszavágóit. A spanyol Athletic Bilbao 
egygólos hátrányban kezdte a visszavágót a 
portugál Sportinggal szemben, de kivívta a 
továbbjutást. Spanyol házidöntőt rendez-
nek így az EL-ben, a másik ágról az Atlético 
Madrid lépett tovább. Eredmények, elődöntő: 
Bilbao – Sporting 3–1 /Susaeta (17.), Ibai 
(45.), Llorente (88.), illetve Wolfswinkel 
(44.)/. Tj.: a Bilbao, 4–3-as összesítéssel; Va-
lencia – Atlético 0–1 /A. López (60.)/. Tj.: 
az Atlético 5–2-es összesítéssel. A döntőt 
május 9-én rendezik Bukarestben.

> Női foci. Könnyed győzelmet aratott 
a Szentegyházi Vasas a női bajnokság 15. for-

dulójában a Viitorul Buzău ellen. Eredmény: 
Szentegyházi Vasas – Buzău 9–0 (2–0). 
Gólszerzők: Szőke (9., 11-esből), Balázs 
(34.), Pap (59., 90.), Căldare (68.), Bálint 
(73.), Hajdó (86.), illetve két öngól is szüle-
tett (50., 61.).

> Utánpótlásbajnokság. A Csíkszere-
dai VSK U18-as és U16-os csapatai a lab-
darúgó országos utánpótlás-bajnokság hét-
végi fordulójában a Régeni ISK együtteseit 
fogadták volna. A vendégek csak a 16 éves 
csapattal érkeztek meg. Eredmények: U18: 
VSK – Régen 3–0 (meg nem jelenés); U16: 
VSK – Régen 1–1 /gól: Csűrös Attila/.hí

rf
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m

A Csíkszeredai VSK csapata lett a megyei bajnokság alapszakaszának győztese fotó: balázs árpád

hargitanépe

a székelyudvarhelyi mág zoltán
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Móricz Zsigmond 
utca házszám nélkül összeállított zonális rendezési terv bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos ész-
revételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével naponta 
9–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél 
adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám) a megjelenéstől 
számított 10 munkanapon belül.



lakás
ELADÓ tömbházlakás saját hőköz

ponttal Székelykeresztúron, a Kossuth 
Lajos negyedben. Telefon: 0743–
267126.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al

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

ELADÓ Csíkszeredától 5 km
re, Csíkdelnén, a főút és a faluút 
között két kijárattal 54 ár, pano
rámás beltelek egyben vagy par
cellázva is igény szerint. Ára: 850 
euró/ár. Telefon: 0752–110871. 
(21788)

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú, piros 

Dacia Logan 1.4 MPi, jövő évig érvé
nyes biztosítással, útadóval és műsza

kival, olajcserével, szervizkönyvvel. 
Ára: 2600 euró, alkudható. Telefon: 
0723–536777.

ELADÓ platós Barkasz (mo
torhibás, 2013 végéig érvényes 
műszaki vizsgával) vagy ELCSE
RÉLHETŐ kis utánfutóra. Telefon: 
0751–131213.

Minden szükséges irattal ren
delkező roncsautót VÁSÁROLOK 
a Remat 2012es program kereté
ben. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓ 2007es évjáratú Re
nault Trafic 1.9es, 8+1 személyes 
mikrobusz újszerű állapotban, első 
tulajdonostól, szervizkönyvvel, 60 
000 kmben. Telefon: 0723–197018. 
(21755)

ELADÓ 1997es évjáratú, négy
ajtós Ford Fiesta 1.3, benzines, szép 
állapotban, beírva. Ára: 1450 euró. Te
lefon: 0721–236428. (21789)

ELADÓ egy 2000es évjáratú, 
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő álla
potban, érvényes iratokkal, magánsze
mélytől, megtekinthető és kipróbálha
tó. Telefon: 0724–697544.

vegyes
Eladó kottatartó megkí

mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–
876 401es telefonszámon a délutá
ni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 
ös telefonszámon a délutáni órák
ban lehet.

Eladó étkezési és ültetni való 
krumpli. Érdeklődni a 0743–643 995
ös telefonszámon a délutáni órákban 
lehet.

ELADÓ használt Nokia N97 mobil
telefon, 5 mpixeles kamera, 32 G bel
ső memória. Irányár: 320 lej. Telefon: 
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 zab – 110 kg. Telefon: 
0746–336376, 0743–797752.

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

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

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

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓK aktívan vadászó szukától 
és kantól származó, törzskönyvezett 
típusos magyar agár kutyakölykök. 
Áruk: 250 euró/db. Telefon: +36–70–
9457200, 0266–312083. (21793)

ELADÓ két 4 m hosszú, 1 cm vas
tag hegesztőkábel Csíkszeredában. Te
lefon: 0758–343064.

ELADÓK Norma, Camby fajtájú mál
natövek minőségi faiskolából. Irányár: 
2,50 lej/tő. Telefonszám: 0743–096591.

VÁSÁROLOK roncsprogramos ér
tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize
téssel. Telefon: 0744–173507.

ELADÓ egy kétszemélyes kanapé 
megkímélt állapotban. Telefon: 0749–
246846.

ELADÓ bontásból származó cse
rép és tégla. Telefon: 0735–523580. 
(21719)

Bárányokat és vágómarhát VÁSÁ
ROLNÉK. Telefon: 0745–184962. 

szolgáltatás
János Jenő autóvezetőoktató 

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

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

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

VÁLLALUNK kőművesmunkát, ház
építést és minőségi kőmunkákat. Tele
fon: 0743–466443. (21797)

Háztartási gépek és hűtők javítását 
VÁLLALOM. Telefon: 0744–861991. 

megemlékezés

Egy őrző csillag voltál nekünk,
az is maradsz, amíg élünk.
Az a sír a temetőben 
egy szomorú emlék,
ha tehetnénk, édesanyánk, 
mindennap kimennénk.
Mit adtunk néked gyertyát és virágot,
te már fentről nézed az egész világot.
Pihenj, drága édesanyánk, 
béke poraidra,
Isten országában találkozunk újra.
A te jóságos szíved 
elfeledni sosem lehet,
a jó Isten nyugtassa minden percedet.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
április 30ra,

MOLNÁR BORBÁLA

halálának első évfordulóján. Gyászo
ló hozzátartozói – Gyimesközéplok. 

Fájó szívvel emlékezünk

ZÖLDE JENŐNÉ
Márton Margitra

halálának 2. évfordulóján. Áldott 
emlékét szívünkben őrizzük! Soha 
nem feledünk! Szerettei. (21798)

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2012. március 18ra,

özv. SZIKSZAY BÉLÁNÉ
Kovács Vera

nyug. tanítónő

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. május 3án, csü
törtökön 19 órakor lesz a Millenniu
mitemplomban. Gyászoló szerettei. 
(21801)

Öt éve megpihent egy drága 
jóságos szív,
amely azóta minket a sírjához hív.
Kegyetlen fordulat szakított el tőle,
de egy végtelen szeretet 
összeköt örökre.

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
május 2re,

MIKLÓS JÓZSEF

halálának 5. évfordulóján, aki bú
csú nélkül itt hagyott minket. A 
fájdalmat nem enyhíti az idő mú
lása, legyen hamvain Isten áldása. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkkarcfalva. 
(21785)

elhalálozás
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Köszönöm, Uram, 
amit velem tettél, 
Ismerem már 
és végzem hivatásom,
s most, hogy utamból 
egy szakaszt lezártál,
fogadd el, íme, 
itt a számadásom.

Kerényi Grácia

Mérhetetlen fájda-
lommal tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édes-
apa, unokáját rajongá-
sig szerető nagytata, 
testvér, rokon, szom-
széd és jó barát,

TANKÓ B. IMRE
nyug. közgazdász

jóságos szíve életének 71., há-
zasságának 44. évében 2012. 
április 28-án megszűnt dobogni. 
Utolsó útjára ma du. 2 órakor kí-
sérjük a csobotfalvi ravatalozó-
ból. Becsületes, tiszta életéért 
legyen jutalmazója az Úr Jézus. 
A gyászoló család.

Oly csend van így nélküled, 
hogy szinte hallani, 
amit még utoljára 
akartál mondani.

Váci Mihály

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismerték, hogy

PÁLFALVI ISTVÁN
nyug. keramikus, 
kirakatrendező

életének 76., házasságának 50. 
évében 2012. április 29-én el-
hunyt. Utolsó útjára 2012. május 
3-án 15 órakor kísérjük a Szent-
lélek utcai ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. Nyugodjon békében! A 
gyászoló család.

„Mert ha élünk, 
az Úrnak élünk,
ha meghalunk, 
az Úrnak halunk meg,
Azért akár éljünk, akár 
haljunk, az Úréi vagyunk.”
Pál levele a Rómabeliekhez 
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Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy

özv. MIKLÓSI ZOLTÁNNÉ 
sz. Demeter Rózália

folyó év április 30-án, életének 
81. évében elhunyt. Drága halot-
tunk földi maradványait május 
2-án, 13 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, az unitárius egyház 
szertartása szerint, a belvárosi 
református temető ravatalozójá-
ból a helyi temetőbe. Emléke le-
gyen áldott, pihenése csendes.

Miklósi Réka és férje, 
Kovács István
Kovács István, Kovács Zoltán
Miklósi Dénes és felesége,
 Kovács Bálint
Márton Mária gyermekei, 
Miklósi Anna Rebeka unokái 

Nélküled is eljön mindig a tavasz,
de bármilyen szép is,
többé már nem lesz ugyanaz.

Fájó szívvel em
lékezünk 2007. április 
30ra,

id. KORONKA GYULA

halálának 5. évfordu
lóján. Sírja fölött őrködjön az örök 
emlékezet és a szeretet. Szerettei – 
Énlaka, Székelykeresztúr, Szé kely
udvarhely.
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A székelyudvarhelyi Ilyés Egon és Simó Hilda
értesíti az érintetteket, hogy a Székelyudvarhely, Kare övezet ösz-
szeállított zonális rendezési terv bemutatott változatára környe-
zetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsola-
tos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltünte-
tésével naponta 9–15 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám) a megjelenéstől számított 10 munkanapon belül.

A HEINEKEN Rt. – Csíki Sörgyár

jelentkezőket vár az alábbi állás betöltésére:
RAKTÁROS (meghatározott időre).

Munkavégzés helye: Csíkszereda
Elvárások:
 felsőfokú gazdasági végzettség;
 angol nyelvtudás;
 jó számítógép-kezelői ismeretek;

Jelentkezési határidő: 2012. május 10.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Csíkszereda, Hargita utca 100. 

szám vagy a v.biro@heineken.ro e-mail címre várjuk.

A Lövétei Közbirtokosság 
közgyűlést tart 2012. május 14-én, hétfőn 10 órai kezdettel 

a helyi Népházban, melyre a vezetőség tisztelettel várja 
tagsági könyvével a közbirtokosság minden tagját 

a sikeres megtartás érdekében.
 

Napirendi pontok:
– tisztújítás;
– különfélék.

Amennyiben a közgyűlés nem lesz határozatképes, úgy 2012. 
május 20-án (vasárnap) 12 órakor folytatódik ugyanott.

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu község, 
Libán településén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán 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 község 212. szám alatt.

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

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

AZ ELECTRICA Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Szentegyháza és Kápolnásfalu tele-
pülések kül- és belterületein megvalósítandó Feszültség feljavítása és villany-
hálózat felújítása Homoródfürdőn című tervére a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. április 17-én döntést hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–
18.30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, május 7-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

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 többség, a 
közgyűlést 2012. május 6-án, vasárnap 12 órától, a megjelent tagság rész-
vételével tartjuk meg.

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



ASzentgyörgy Napokon 
múlt szombaton rendezték 
meg a 22. Gáll Lajos Futó-

napot. A versenyen 458-an vettek 
részt és szaladták le Sepsiszent-
györgy utcáin a 3 kilométeres tá-
vot. Hargita megyéből 44-en álltak 
rajthoz. A nyílt versenyt a nőknél a 
sepsiszentgyörgyi Loghin Mihaela 
nyerte, míg a férfiak között a iaşi-i 
Lică Ion lett a győztes.

A csíki és a gyergyói 
versenyzők eredményei
11 évig, lányok: Tecă Alina 

(Csíkszereda) 2. hely; fiúk: Török 
Dávid (Marosvásárhely, Csíki futó-
kör) 1. hely, Peleş Vlad 2. hely, Suciu 
Eduard (mindketten Csíkszereda) 
3. hely. 12–13 éves fiúk: Szilveszter 
Áron (Csíkszereda) 6. hely. 14–15 
éves: lányok: Silló Izabella 3. hely, 
Márton Enikő 8. hely, Puskás Re-
náta (mind Csíkszereda) 9. hely; 
fiúk: Dávid Iulian 2. hely, Máthé 
Zsolt (mindketten Csíkszereda) 
6. hely. 16–19 éves fiúk: Bejan 

Claudiu (Csíkszereda) 4. hely. 
20–29 éves fiúk: Takács Szabolcs 
(Csíkszereda) 4. hely, Pál Cson-
gor (Gyergyószentmiklós) 7. hely. 
25–29 éves lányok: Ene Melania 
(Csíkszereda) 4. hely. 30–39 éves 
fiúk: Ince Csaba 4. hely, Turós 
Endre (mindketten Csíkszereda) 
6. hely. 35–39 éves nők: Barabá-
si Rozália (Marosvásárhely, Csíki 
futókör) 1. hely, Rácz Zsuzsanna 
(Csíkszereda) 3. hely. 40–44 éves 
férfiak: Sárig Csaba 2. hely, Orbán 
József 3. hely, Ágoston László 5. 
hely, Poráczki Csaba (mind Csík-
szereda) 6. hely. 45–49 éves nők: 
Lázár Réka (Csíkszereda) 2. hely. 
50–54 éves férfiak: Spănachi Ilie 
3. hely, Vass Sándor (mindketten 
Csíkszereda) 4. hely. 55–59 éves 
férfiak: Imre István (Csíkszereda) 
1. hely. 60–64 éves férfiak: Molnár 
János (Tekerőpatak) 2. hely, Bartalis 
László (Gyergyóújfalu) 4. hely, 
Schulleri Frigyes (Csíkszereda) 6. 
hely. 70–74 éves férfiak: Keresztes 
Gyula (Csíkszereda) 1. hely.
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Játsszon velünk és nyerjen!

Egy hónap múlva kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A Hargita Népe ezúttal is nyereményjáté-
kot hirdet. Válaszoljon minden héten feltett kérdésünkre helyesen, és kétszemélyes utazást nyerhet a 
Fenyő Travel jóvoltából Hajdúszoboszlón az Aqua-Sol négycsillagos szállodába. Ezentúl fordulónként 
a helyes válaszadók között 1-1 focilabdát sorsolunk ki.

hargitanépe

Futóverseny 
Sepsiszentgyörgyön

Leszámítva az első perceket, 
nem volt kérdéses, hogy 
két ponttal tér haza az 

újonc CSM Ploieşti otthonából 
a Nemzeti Liga 23. játéknapján a 
Székelyudvarhelyi KC férfi-kézi-
labdacsapata. Az udvarhelyi fiúk 
remekül játszottak, a jó kapustelje-
sítménynek is köszönhetik a győ-
zelmet. Az első percekben kissé az 
SZKC-ra ijesztett az ellenlábas, 
de nagyon gyorsan helyreállt a 
rend. Ciobanu védései, Rusia gól-
erőssége azt eredményezte, hogy 
a Székelyudvarhelyi KC átvette 
a vezetést, ezt pedig már vissza 
sem engedte. Hattal is vezettek a 
szünetig Vlad Caba tanítványai. 
A második félidő sem hozott sok 
újdonságot, a cserék is felnőttek 
a feladathoz, könnyed, jó játékkal 
nyertek az újonc otthonában, ez-
zel pedig tartják a lépést, hiszen 
matematikailag még meglehet a 
harmadik hely.

Eredmény
CSM Ploieşti – Székely ud

varhelyi KC 22–29 (11–15) /az 
SZKC gólszerzői: Rusia 7, Florea 
6, Adomnicăi 4, Kuzmanoszki, 
Tálas, Mihalcea 3-3, Johannson, 
Câmpan, Komporály 1-1/.

A forduló további eredményei: 
Szatmárnémeti VSK – Dinamo 
Călăraşi 32–29, Kolozsvári U – 
Bukaresti Steaua 42–36, Torda 
– Bukaresti CSM 30–31, Temes-
vári Poli – Bákói Ştiinţa 24–32, 

Pandurii – Krassó-Szörény 23–19, 
Konstancai HCM – CSU Suceava 
40–36. Az élmezőny: 1. Konstanca 
46 pont, 2. Bákó 38, 3. SZKC 27, 
4. Suceava 27, 5. Pandurii 27, 6. 
Krassó-Szörény 27, 7. Torda 22.

rusia hét góllal járult hozzá az sZkC sikeréhez fotó: dragoş asaftei / archív

A 22. Gáll Lajos Futónap megyei díjazottjai

már hArmAdik Az SzkC

Könnyed siker Ploieşti-en



Plazma 2, avagy Ovibráder

Napról napra
szabadidő

programajánló

Amit akartok... 
Május 3-án, csütörtökön és május 4-én, 

pénteken 19 órától az Udvarhely Táncműhely 
Amit akartok... című újabb előadásaira kerül 
sor. Jegyek a művelődési ház pénztárában 
válthatók, hétköznapokon 11–14 és 15–17 
óra között. Shakespeare Vízkeresztjének moz-
gásszínházi adaptációját Uray Péter rendezte. 
A kontakttáncon alapuló stúdióelőadáshoz 
a jelmezeket György Eszter tervezte, zenéjét 
Cári Tibor komponálta. Előadják: Albert 
Éva, Boros Béla, Gáll Kata, Györfi Csaba, 
Oláh Hilda, Osváth Ildikó, Pál Levente, va-
lamint Mezei Gabriella, Ruszuly Ervin és 
Szűcs-Olcsváry Gellért meghívott művészek.    

Színpadon Az őrült naplója
Gogol Az őrült naplója című monodrá-

májának bemutatójára május 5-én, szomba-
ton este 20 órától kerül sor Barabás Árpád 
előadásában. A Porogi Dorka m.v. rendezte 
produkciót szabadelőadásként tekinthetik 
meg. Az őrült naplója (1835) egy kishiva-
talnok tudathasadásos állapotának mesteri 
ábrázolása. Hőse, Popriscsin a „normális” 
világból kilépve a betegségbe, a téveszmék 
fantáziaszülte birodalmába menekül, ahol 
összekeveredik képzelt és való. 

Boldogság, gyere haza
Május 10-én, csütörtökön 20 órától ismét 

megtekinthető a Boldogság, gyere haza című 
zenés darab a Mokka kávézóban. A Csurulya 
Csongor által átdolgozott és rendezett, egy-
szereplős darab fellépője Vidovenyecz Edina, 
akit Zerkula György kísér majd zongorán. A 
Boldogság, gyere haza egy hétköznapi törté-
net, melyben a karrier, család, szerelem, sze-
retet, barátság játékszínterein küszködi végig 
magát egy nő. Egy történet, melyben a dalok 
hol sóhajok, hol kacajok s hol ragyogások 
vagy éppen hamuvá porladások húrjain szól-
nak. Vár-e még a holnap, vállalható-e a múlt, 
s vajon Vele vagy Nélküle? Megtalálható-e az, 
ami már elveszett? Egy történet az „egyetlen” 
érzésről, a csodálatos Cserháti Zsuzsa emlé-
kére.
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Május 7-én hétfőn este 8 órá-
tól Garaczi László Plazma 
2, avagy az Ovibrader című 

felolvasószínházi előadására kerül sor a Kala-
pos Kávézóban. Szereplők: Dunkler Róbert,  
Barabás Árpád, Bekő Fóri Zenkő, Fincziski 
Andrea. Rendező: Tóth Árpád. Garaczi 
nem a múltat idézi fel, hanem egy gyerek 
jövőjét vetíti előre. Egy gyerekét, aki már 
hat évesen képtelen kimondani, hogy „sze-
retlek”. Petya anyja – tipikus aggódó szülő, 
aki épphogy meg nem fojtja szeretetével 
fiát – terapeutához cipeli a gyereket, aki 
hipnózis segítségével kicibálja a Problémás 
Gyerekből az emlékeit, hogy megtalálják 
az okokat. A felszínre törő problémák el-
burjánzanak és szép lassan a múlt képkoc-
kái után a gyerek jövője elevenedik meg. 
Csupán pár snittben. Honnan indulnak a 
problémák és milyen életfázisokban jelent-
keznek? Hogyan lesz a Problémás Gyerek-
ből Problémás Felnőtt? Hogyan határozza 
meg anyaképünk a mindenkori Nőhöz 
való viszonyunkat? Hogyan determinálja 
személyiségünket gyerekkorunk? Milyen 
helyzetekkel találják szembe magukat a mai 
rohanó világ elkényeztetett és mégis elha-
nyagolt gyerekei? Hogyan „zárja be” őket a 
nagy szabadság? 

A felvillanó élethelyzetek egy egész 
élettörténetet vázolnak fel a nézőnek. 

A helyek száma korlátozott. Másnap, 
május 8-án a sepsiszentgyörgyi Tein ká-
vézóban játsszák a produkciót. 

Felolvasó kocsmaszínházi 
előadás a Kalaposban
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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

HIRDETÉSEK

ma

Szerda
Az év 123. napja, a hátralévő napok szá-

ma 243. Napnyugta ma 20.21-kor, napkel-
te holnap 6.04-kor.

Isten éltesse
Zsigmond nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
A germán eredetű Zsigmond jelentése 

győzelmes védő.

Május 2-án született
1729. II. (Nagy) Katalin orosz cárnő 
1942. Jacques Rogge sportdiplomata, a 

Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke 

Május 2-án halt meg
1519. Leonardo da Vinci firenzei festő, 

szobrász, író, fizikus, mérnök, anatómus, a 
reneszánsz ember megtestesítője 

Ifi Napok Hargita megyében

Május 2–6. között zajlik az Ifi Napok 
rendezvénysorozat Hargita megyében. Csík-
szeredában a programsorozat egész ideje alatt 
információs sátor működik, ahol a résztvevők 
választ kaphatnak a programokkal kapcsolatos 
kérdéseikre, de a megyei tanács 2%-os kampá-
nyáról is információkat szerezhetnek. Holnap 
a megyeháza épületében lesz az immár hagyo-
mányossá vált díjazás: Hargita Megye Tanácsa 
a Nevezd meg a legjobbakat! elnevezésű felhí-
vása alapján négy kategóriában fogja díjazni 
azokat a fiatalokat, akik kiemelkedő közösségi 
tevékenységet folytatnak, azokat az ifjúsági 
szervezeteket, amelyek fontos ifjúsági projek-
teket bonyolítottak le, valamint azokat a helyi 
önkormányzatokat, amelyek ifjúságbarát po-
litikát folytatnak. Gólyabál, hagyományőrző 
kézműves foglalkozások, sportprogramok, 
koncertek színesítik a rendezvényt, külön 
színfolt lesz a csíkszeredai parkban szervezett 
falmászás. Minden érdeklődő fiatalt vagy fiata-
losan gondolkodót szeretettel várnak!

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
5 sérült személyhez, 7 infarktusos esethez, 18 
agyvérzéshez, 19 szívbeteghez, 36 magas vér-
nyomásos esethez, 14 csonttöréshez, 15 testi 
sértéshez, 37 különböző traumához, 2 asztmás 
és 6 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 23 szülés, 18 ájulás, 11 
ittas állapot, 15 kómás állapot, 12 hasmenés, 
18 pillanatnyi elmezavar, 32 nehéz légzés, 8 
mérgezéses eset, 1 kutyaharapás, 1 öngyilkos-
sági kísérlet, 1 kígyómarás, 5 allergiás reakció, 
52 lázas állapot, 1 égés, illetve 7 felső tápcsator-
nai vérzés esetén. Nyilvános helyről 9 alkalom-
mal riasztották a mentőszolgálatot. A héten 
összesen kilenc halottat jegyeztek.

www.parapista.com

– Kérem, kalapot szeretnék venni az anyósomnak.
– Milyen feje van a kedves mamának?

– Ronda!

para
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sudoku

kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 2.

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 16-ig kell beküldeni.

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

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

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

*
A fotót Sebestyén Hunor 
készítette. 
Címe: Kortalanság.

Kínai porcelánautó

Porcelán karosszériájú autóval közleke-
dik egy cserépművész Kínában.

A kocsi „alapjáratban” vadonatúj 
Range Rover, és gazdája meghagyta az autó 
eredeti fémtestét, azt fedte be porcelánnal, 
méghozzá – és természetesen – kínai porce-
lánnal. A burkolatot – amely akár csempé-
nek is mondható – apránként gyűjtögette-
vellegette össze: edényeket vásárolt, majd ösz-
szetörte őket, hogy rásimulhassanak az autó 
felületére. Így a férfié a világ legtöröttebb ka-
rosszériájú autója, mely mégis teljesen ép.

„Az egész számomra azt jelképezi, hogy 
hatalmas energiáink, technikai fejlettségünk 
ellenére bolygónk mily törékeny. Ha mind-
annyin valamilyen törékeny dologgal bevont 

kocsit vezetnénk, talán jobban vigyáznánk 
világunkra” – idézte Csang Lian-csit az 
austriantimes.at című osztrák hírhonlap.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. 
A déli, délnyugati szél megélénkül, sokfelé meg-
erősödik. Melegfronti hatással együtt járó tüne-
tek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. 

Mondhatni a tavaszt meg felelőkép-
pen összeszorítva, idén is beköszöntött a 
várva várt nyári időszak, óramű pontos-
sággal a legelső kempingezésre, kirándu-
lásra és egyéb szabadidős tevékenységekre 
kiélezett hosszú hétvégére. Az emberek 
nagy többsége kulcsra zárta a lakásaj-
tót, kaput, és a lehetőségekhez mérten 
a természet lágy ölére vagy éppen a szí-
nes programokkal kecsegtető városnapok 
helyszínére vette az irányt. Én az első op-
ciót választottam. Úgy látom, hogy idén 
is elkezdődött a leégések időszaka. Vilá-
gosabb bőrű lévén, több ismerősömmel 
együtt meg jártam már az első nyári na-
pok „kálváriáját”. A felelőtlen napozás-
nak meglett az eredménye: vörös arccal, 
még vörösebb karral és lábakkal tértem 
haza. Szüleim pillantásában ott volt a 

„megmondtuk, hogy nem kell egész nap 
a tűző napon félcsórén ülni, fiam” kifeje-
zés, ennek ellenére édesanyám bevetette a 
már jól ismert „gyógymódokat”, amelyek 
az égő karjaim nyavalyáját valamelyest 
enyhítették. Tejföl, hidratáló kenőcs bo-
rította be lángoló végtag jaimat, majd az 
éjjeli forgolódás alatt fagyasztott zöld-
ségcsomaggal próbáltam enyhíteni a lán-
golást, ami minden egyes mozdulatnál 
intenzíven nyilallt belém.

A nagyja azonban ezek után követ-
kezik. Viszketés, bőrhámlás. Aztán pe-
dig beáll az egyensúly, a bőrünk is hoz-
zászokik a nyári napsütéshez. Ebből a 
pár napos szenvedésből azonban semmit 
nem tanulunk. 

Kedves égető napsugarak! Találko-
zunk jövőre ugyanitt, ugyanígy!

Ismétlődő kálvária

  villanás n Tamás Attila

skandi  KÉszÍTeTTe: BeNedeK eNIKŐ
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A rejtvényben 
thomAx huxley egyik 
gondolAtát idézzük: 

„Az Alkotó élet titkA Az, 
hogy felnőttkorban is 

megőrizzük ...” 
(befejezése a rejtvényben!)


