
helyhatósági választások: lejárt a jelöltállítási határidő

A legtöbben teljes listákat adtak le
Polgármesterjelöltet indít Csíkszeredában mind a három erdélyi magyar párt. Az MPP szol-
gált meglepetéssel: olyan személy a jelölt, aki pár napja még úgy nyilatkozott, hogy füg-
getlenként fog megméretkezni – ez a lépés az EMNP-nek is komoly konkurenciát jelent. 

Székelyudvarhelyen mindhárom alakulat egyértelműen a tanácsi többség megszerzésére 
törekszik, Gyergyószentmiklóson az RMDSZ korrigálná a 2008-as pozícióvesztést. A román 

pártok is arra koncentrálnak, hogy minél több mandátumot szerezzenek meg. > 2. oldal

Forgalmas nap a választási irodákban. Éjfélig lehetett letenni a jelöltlistákat, és egyes alakulatok ki is várták a határidőt fotó: balázs árpád

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

Elpárolgott 600 ezer 
munkahely 103 4Szoborcsoport 

a városközpontban
Rengeteg szemét gyűlt 
össze az Olt partján

hiRDEtéSEk

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,3970ì
1 amerikai dollár USD 3,3240ì
100 magyar forint hUF 1,5366ì
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ellenzékben az RMDSz

Victor Ponta 
bemutatta az új 
kabinet tagjait

ASzociáldemokrata Párt (PSD) 
és a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) osztozik az új kabinet 
tárcáin, mellettük a Konzer-
vatív Párt (PC) két tárcát kap, 
ezek egyikén viszont hivatalban 
marad az Ungureanu-kabinet 
európai ügyekkel foglalkozó 
minisztere, Leonard Orban. Az 
RMDSZ ellenzékben folytatja 
a politizálást, prioritásai közt a 
helyhatósági választáso-
kon való jó szereplést jelöl-
ve meg, ugyanakkor előre-
hozott parlamenti választásokat 
szorgalmaz.

MegyeI bajnokSág

Jöhet a rájátszás
Véget ért a megyei labdarúgó-

bajnokság alapszakasza. Az 
első helyen a Csíkszere-
dai VSK zárt két ponttal, 
megelőzve a Szentegyhá-
zi Vasast. A bajnokság viszont a 
rájátszással folytatódik. 

Inkább elvetIk, 
MInthogy kIDobják

Előremenekülő 
pityókatermelők
A rossz értékesítési feltételek és 

nyomott árak miatt csalódot-
tan készülnek az idei burgonya-
vetési szezonra a Hargita megyei 
pityókatermesztő gazdák. 
Ennek ellenére a gumós nö-
vénnyel bevetett területek 
várhatóan alig csökkennek. A hét-
végén újra élettel telt meg a határ.
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Lejárt a jelöltállítási határidő: teljes listákat adtak le
Polgármesterjelöltet indít Csík-
szeredában mind a három erdé-
lyi magyar párt. Az MPP szolgált 
meglepetéssel, a párt színeiben 
egy olyan személy a jelölt, aki pár 
napja még úgy nyilatkozott, hogy 
függetlenként fog megméretkezni 
– ez a lépés egyébként az EMNP-
nek is komoly konkurenciát je-
lent. Székelyudvarhelyen mind-
három alakulat egyértelműen a 
tanácsi többség megszerzésére 
törekszik, Gyergyószentmiklóson 
az RMDSZ korrigálná a 2008-as 
pozícióvesztést. Független jelöl-
tek is indulnak a helyhatósági 
választásokon, és a román pár-
tok is arra koncentrálnak, hogy 
minél több mandátumot szerez-
zenek jelöltjeiknek. 

CSÍKSZEREDA
Letették jelölési iratcsomóikat az 

RMDSZ csíkszeredai előválasztásán 
rangsorolt városi tanácsos-jelöltek, 
valamint Ráduly Róbert Kálmán 
polgármesterjelölt tegnap reggel a 
választási irodánál. Az április 15-i 
előválasztáson kialakult jelöltlista 
három névvel bővült: az előválasz-
tás eredményeképpen felállított 
sorrendben szereplő jelöltek neve 
után, tehát a 22–24. helyen szerepel 
Lőrincz Csilla, Sárosi Béla, illetve 
Ráduly Róbert Kálmán neve. 

Polgári meglepetés
Míg az RMDSZ polgármes-

terjelöltje már ismert, és a városi 
tanácsosjelölt-lista az előválasztá-
si eredmények tükrében meglepe-
téssel nem szolgált, megtette ezt a 
Magyar Polgári Párt: polgármester-
jelöltje dr. Bokor Márton, aki pár 
nappal ezelőtt a Hargita Népének 
még úgy nyilatkozott, „nagyjából 
már eldöntötte”, hogy független 
polgármesterjelöltként kíván in-
dulni a helyhatósági választásokon. 
Bokor tehát MPP-s színekben pá-
lyázik Csíkszereda polgármesteri 
székére – amint tegnap lapunknak 
nyilatkozta azért, „mert így védet-
tebbnek érzi magát, mint a négy év-
vel ezelőtti választásokon (négy év-
vel ezelőtt is polgármesterjelöltként 
indult a választásokon, ám akkor 
jelölését az RMDSZ, inkompatibi-
litásra hivatkozva, megóvta).

Az MPP listáján az első helyen 
Bokor Márton szerepel, őt követi 
Somay Péter, Ambrus Lilla, Pap 
Győző, Petres István, Molnár József, 
Fodor Attila-Miklós, Gergely János, 
Szász József, Szabó-Varga Jolán-
Katalin, Illyés László, Szabó Zsolt, 
Hajdó Barna, Balázsi-Pál Vasile, Sza-
bó Tibor és Fazakas Levente. 

EMNP: döntsenek a szavazók
Az Erdélyi Magyar Néppárt 

polgármesterjelöltje Szabó Soós 
Klára, a tanácsosi listán őt Tőke 
Ervin, Szondi Zoltán, Szikszai 
László, Albu Botond, Lázár Ede, 
Orendi Annamária, Fekete And-
rás Oszkár, Németh Katalin, 
Szőcs István, Antal István, Ráduly 
Lajos, Gagyi Lídia Zsuzsánna, 
Bencze István Szilárd, Papp Kin-
cses Emese, György László, He-
gyi Csilla, Póra Róbert, Gállfy 
Sándor, Gábor Ágota, Berecki 
Zoltán, Sárosi Botond és Sorbán 
Attila követi. 

Papp Elődtől, az EMNP alel-
nökétől megkérdeztük, mi a véle-
ményük arról, hogy az MPP saját 
polgármesterjelöltet állított, és hogy 
ennek tükrében hogyan ítéli meg a 
jobboldali pártok esélyét? Papp úgy 
kommentálta: a pártoknak az a fel-
adatuk, hogy jelölteket állítsanak, a 
három magyar nemzetiségű polgár-
mesterjelölt közül a szavazók kell el-
döntsék, hogy kire voksolnak. Ő ter-
mészetesen úgy gondolja, az EMNP 
jelöltje kerül ki győztesen a megmé-
rettetésből. Tanácsoslistájukról azt 
mondta – néhány tapasztalt jelölt ki-
vételével –, a teljes fiatalítás jellemzi.

A magyar jelöltek táborát színe-
síti még két személy: Csibi Barna, 
illetve Sprencz Tamás független-
ként szeretne bejutni Csíkszereda 
helyi tanácsába. 

Román jelöltek is indulnak
Polgármesterjelölttel és teljes 

tanácsosi listával érkezett a válasz-
tási irodához a Szociál-liberális 
Unió (USL). A városvezetői tiszt-
ségre Andrei Jean Adriant jelölik, 
a tanácsosjelöltek sorrendjében őt 
követi a 24-es lista első tíz helyén 
Tepelus Marius, Chindea Traian, 
Husariu Mihai, Niga Niculae, Or-
bán László, Dumbrava Magdalena, 
Dinu Eduard, Mureşan Ioan és 
Sângeorzan Dorin. 

Meglepetésként hatott, hogy 
szintén polgármesterjelölttel és 24 
fős tanácsoslistával érkezett a Dan 
Diaconescu-féle Néppárt. Városve-
zetőnek Popa Ioant jelölik, ő az első 
a tanácsosjelöltek sorában is, majd 
őt követi az első öt helyen Preotu 
Gheorghe, Ghica Georgeta, Gerl 
Ciprian és Şinca Andrei.  

A Demokrata-Liberális Párt 
csíkszeredai szervezeténél sikerült 
a legkésőbb összeállítani a helyha-
tósági választásokon induló jelöltek 
névsorát, ők lapzártánk után jelent-
keztek a választási irodánál. Az or-
szágos médiában ugyanakkor késő 
este megjelent egy hír, amely sze-
rint a PD-L, az UNPR, a PER és a 
PNŢCD Hargitai Román Szövet-
ség néven közös listán indul, hogy 
minél több helyet szerezzen meg a 
városi és a megyei tanácsban. 

SZÉKELYUDVARHELY
RMDSZ: csapatban 
a városért
– Reményeink szerint tizenkét 

képviselő jut be listánkról az önkor-
mányzatba, ez a város zökkenőmen-
tes működésének érdekében is fon-
tos lenne – mondja Benedek Árpád 
Csaba, az RMDSZ frakcióvezetője. 
Jelenlegi tulipános városatyák is új-
ráznának, hiszen Benedek szerint a 
továbbiakban is szükség van a jártas, 
tapasztalt személyek munkájára, de 
mellettük fiatal, lendületes jelöltek, 
a civil szféra képviselői vihetnek új 
színt az önkormányzatba.

– 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 zökkenő-
mentes biztosításához szükséges: 
az RMDSZ-es többségű tanácsot – 
hangsúlyozta a frakcióvezető. 

Az RMDSZ listáján Gergely 
László, Pécsi-Kolumbán Imola, Sza-
bó Gyula, Benedek Árpád-Csaba, 
Sinka Arnold, Jakab Áron-Csaba, 
Géczi Levente-Sándor, Gidó Csa-
ba, Berde Zoltán, Kulcsár-Székely 
Attila, Koncz Melinda, Bálint At-
tila, Hermann Gusztáv-Mihály, Ke-
lemen Erzsébet, Török Zsigmond, 
Péter Pál, Miklós Zoltán-István, 
Bokor Csaba, Novák Károly-István, 
Szilveszter Sándor, György Károly, 
Tóth Ágnes, Veress Zsolt és Szőcs 
Endre indul. 

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

hogy megszerezzük a többséget a 
városi önkormányzatban, s a város-
lakókkal közösen alakítsuk a helyi 
közéletet – nyilatkozta lapunknak 
Zakariás Zoltán. A néppárt ud-
varhelyi szervezetének elnöke sze-
rint listájuk összeállításánál fontos 
szempont volt, hogy jó szakem-
berek és a „nép köréből” kikerült 
jelöltek, valamint a civil szféra kép-
viselői is esélyt kapjanak arra, hogy 
beleszólhassanak a város életébe.

Az EMNP Tankó Lászlót indít-
ja polgármesterjelöltként, a lista a 
következő: 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, Kelemen 
Mária Magdolna, Sebestyén Ernő, 
Takács János, Zörgő Ildikó Noémi, 
Veress Gizella Hajnal, Simó Árpád, 
Orosz-Pál Levente, Szabó Károly, 
Nagy Pál.

MPP: régi és új arcok
AMagyar Polgári Párt is a több-

séget szeretné megszerezni a városi 
önkormányzatban.

– Célunk érdekében megpróbál-
tuk ötvözni a volt tanácsosok tapasz-
talatát az új, a különböző társadalmi 
rétegeket képviselő, dinamikus jelöl-
tekkel – nyilatkozta Molnár Miklós. 
Az udvarhelyi MPP elnöke szerint 
nekik nemcsak egy jó jelölt kell, 
hanem egy jó polgármester is, ezért 
szállt harcba négy év szünet után egy 
újabb mandátumért Szász Jenő.

Az MPP jelöltjei: Szász Jenő, 
Molnár Miklós, Orbán Balázs, 
Gálfi Árpád, Mike Levente József, 
Tamás Zoltán, Bálint Magdolna, 
Balázs Árpád, Vass Zoltán, Sebes-
tyén 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.

 
GYERGYÓSZENTMIKLÓS
RMDSZ-színekben 
Lázár Zoltán
„Eljött az ideje, hogy Gyergyó-

szentmiklós a gyergyóiaké legyen” 
– fogalmazott Lázár Zoltán tanár, 
atomfizikus, az RMDSZ gyer-
gyószentmiklósi szervezetének pol-
gármesterjelöltje. Lázár korábban 
MPP-s színekben politizált: az al-
polgármesteri tisztségéből párttársai 
által felmentett jelölt most azt nyi-
latkozta, nem akar magányos farkas 

lenni, ezért fogadta el az RMDSZ 
felkérését.

Az RMDSZ gyergyó szent-
miklósi jelöltjeinek bemutatko-
zásán jelen volt Kelemen Hunor 
szövetségi elnök, Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
és a volt kormány több RMDSZ-
es tisztségviselője. Kelemen szerint 
egyetlen prioritás létezik: jó önkor-
mányzati programmal állni a válasz-
tók elé. Ő úgy véli, a 2008-as pozí-
cióvesztés Gyergyószentmiklóson a 
város lakói nak büntetése a koráb-
bi tévedésekért. – Ha tévedünk, 
korrigálnunk kell – szögezte le a 
szövetségi elnök, kijelentve, van 
jövője a városnak. Borboly szerint 
Gyergyószentmiklósnak összefo-
gásra van szüksége, mert a városban 
jelenleg a félelem uralkodik, de van 
esély az újrakezdésre. – Ehhez pedig 
olyan vezetőre van szükség, akire 
felnéz a közösség – véli Barti Tiha-
mér, a helyi szervezet elnöke is.

Az RMDSZ tanácsosjelöltjei: 
Lázár Zoltán, Farkas Zoltán-Bé-
la, Bányász Lehel, Szőcs Tivadar, 
Keresztes Zsombor, Bajkó Lász-
ló, dr. Koszti János, Gencsi Judit, 
Magyari Levente, Eigel Tibor, 
Buslig Gyula, Tusa Lajos, Kulcsár 
Judit-Zsuzsanna, Fehér Ernő, Al-
bert Huba, Bilibók Csongor-Gé-
za, Erős Levente, Orosz László, 
Gál Árpád, Fórika Sándor, Portik 
Gabriella és Nagy Zoltán.

MPP: teljes csapattal
Az Magyar Polgári Párt tel-

jes listával, polgármester- és 22 
tanácsosjelölttel indul a válasz-
tásokon.

– Azok szerepelnek a listán, akik 
összefogtak Gyer gyó szent miklósért, 
szolgálni akarják a várost, és nem 
politizálni – jellemezte Mezei János 

a rangsort. Elmondta, kötelességé-
nek érzi, hogy újra megméretkezzen, 
mert „nem szabad az elmúlt négy 
év során szerzett tapasztalatokat és 
kapcsolatokat eldobni”, és folytatnia 
kell a már elkezdett projekteket. Az 
MPP tanácsosjelöltjei: Nagy Zol-
tán, Simon Katalin Emese, Vadász 
Szatmári István, Szőcs László, Kastal 
László, Czink Attila, Kari Attila, 
Sándor István, Benedek Árpád Lász-
ló, Sikó Gyula Levente, Ferencz Júlia, 
Benedek Csaba, Málnási Huba Ist-
ván, György Ká roly, Kozma Tünde, 
Kémenes László, Kis Irén, Rákosy 
Zoltán, Borbély Andor, Pap Dénes 
és Pál Lóránt.

14 név az EMNP-től
Az EMNP 14 fős tanácsosi lis-

tával állt elő, jelöltek: Suciu Gábor, 
Márton Csaba, Tusa Szilárd Lajos, 
Antal Szabolcs, Minier Éva, Kiss 
László, Mihálydeák Mária, Jakab 
Péter, Bányász Judit, Fülöp Szilamér, 
Dezső Attila, Kolumbán József, 
Imbrea Erika és Imbrea László.

A harmadik polgármesterjelöl-
tet a Dan Diaconescu Néppártja 
(PPDD) indítja Sztrátyi Lehel-
Lász ló személyében, aki a négy évvel 
ezelőtti helyhatósági választásokon 
függetlenként már indult. A taná-
csosjelölt-listán vezető helyen áll 
Gavrila Marian, György Elisabeta és 
Pop Gavril Vasile.

A PD-L négyfős listát adott le, 
amelyen Marc Gheorghe, Ducu 
Mitică és Szabó Emese Mária szere-
pel elöl. Egy-egy jelöltet küld a ver-
senybe az APRPE és a PNL Maku-
la Tibor, illetőleg Dobrean Teodor 
Constantin személyében, ugyan-
akkor független tanácsosjelöltként 
méretkezik meg Csergő Ottó, Kis 
Károly, Len Emil-Balázs és Portik 
Csaba.

Borboly: prioritás az oktatás és a képzés

Teljes, 38 tagú listát tett le az RMDSZ Hargita Megye Tanácsának 
választott tisztségeire. A szövetség tanácselnökjelöltje Borboly Csaba, 
aki egyben a megyeitanácsos-lista vezetője is. A 25 és 78 év között 
minden korosztályt képviselő jelöltek listájának második helyén a 
székelyudvarhelyi Birtalan József, harmadik helyén pedig a gyergyói 
Bende Sándor áll. Az első tíz helyig Pálffy Domokos, Becze István, 
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 lakos-
ságának százalékos arányát vették figyelembe, és határozott céljuk az, 
hogy a megyei tanácsban legyen meg az RMDSZ kétharmados több-
sége, vagyis huszonegy fő. – A jelenlegi mandátumban hiányzik egy 
szavazat, és figyelembe véve, hogy nem leszünk kormányon, és ezért 
még több európai uniós forrást kell megszerezzünk, amihez kéthar-
mados döntések szükségesek, fontos, hogy ezekben a kérdésekben 
ne legyen pártpolitikai alapú megkérdőjelezés, hanem a tanácsosok 
segítsenek pénzt, minden egyes lejt és eurót behozni a megyébe – 
fogalmazott. – Örömömre szolgál, hogy új tagokkal bővült a lista, 
és Ferencz Salamon Alpár jelenlegi főtanfelügyelő, valamint Burus 
Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
(RMPSZ) elnöke vállalta a jelölést. Szintén oktatási szakemberként a 
listán van továbbra is Rácz Árpád iskolaigazgató. Velük együtt olyan 
minőségi oktatásra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, amely itt, helyben 
tudja biztosítani a munkahelyek létesítéséhez szükséges felkészülést és 
tudást – fogalmazott.

Az MPP megyei elnökjelöltje és listavezetője Salamon Zoltán. Őt 
követi a 16 fős lista első 10 helyén Thamó Csaba, Csillag Péter, Se-
bestyén Csaba István, Czinka Kálmán János, Kovács Árpád András, 
Illyés László, Fóri Endre, Deák Ferenc Szilveszter, Márton Lajos.

Az EMNP tanácselnöknek Sorbán Attilát indítja. A 38-as lista első 
10 helyén utána áll Orosz Páll Levente, Danguly Ervin, Mihály Erzsé-
bet, György László, Bákai Magdolna, Dósa Barna, Papp Kincses Emese, 
Kenyeres Levente Csaba, Bencze István Szilárd.
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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

hargitanépe

A Majláth Gusztáv Károly, illetve 
a Szabadság téri borvízkutak fölé 
építendő pavilonok megvalósít-
hatósági tanulmányát fogadta el 
múlt pénteki ülésén Csíkszereda 
önkormányzata. Most már vég-
leges a Márton Áron püspöknek 
emléket állító szoborcsoport he-
lye is. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Részleteiben eltérő, de egy 
tervcsalád részét képező pa-
vilonok állnak majd a csík-

szeredai Majláth Gusztáv Károly 
és Szabadság téren, a borvízkutak 
fölött. Az építmények megvaló-
síthatósági tanulmányát a pénteki 
tanácsülésen fogadta el az önkor-
mányzat. A látványtervek ki voltak 
függesztve az ülésteremben, akár-
csak a Szabadság térre tervezett, há-
romalakos szoborcsoport látvány-
terve, amely Márton Áron püspök-
nek kíván méltó emléket állítani a 
városban. Amint arról már régebb 
beszámoltunk, a szoborcsoport a 
bérmálás szentségének kiszolgál-
tatását jeleníti meg, és a püspökön 
kívül egy népviseletbe öltözött fi-
atal lány és bérmakeresztanyjának 

alakja lesz látható. Antal Attila 
alpolgármester közölte: a térfel-
újítást végző építészekkel sikerült 
megegyezni a szoborcsoport helyét 
illetően, és létrehoztak egy úgyne-
vezett szoborbizottságot is, amely 
folyamatában véleményezi majd 
Sárpátki Zoltán szobrászművész 
munkáját. Az alpolgármester azt 
mondta, kivitelezési határidőt nem 
szabtak meg, de másfél éves alkotói 
folyamattal számolnak. 

Egy lapunk által korábban 
szintén ismertetett projekt, a Nagy 
István Zene- és Képzőművészeti 
Szakközépiskola tornatermének 
megvalósíthatósági tanulmányát 
is elfogadták pénteken. A torna-
teremként is szolgáló multifunkci-
onális terem kapcsán az alpolgár-
mester azt közölte, a kivitelezési 
tervek szerződése következik, és 
azt szeretnék, ha a Szabadság tér 
felújításának idején ennél az épü-
letnél is lejárnának a nehézgépek 
által végzett munkálatok. 

Kisebb vitát szült, majd, mivel 
nem kapta meg a kétharmados sza-
vazati többséget, megbukott az a 
határozattervezet, amely a taplocai 
szemétteleppel és a megyei hulla-
dékgazdálkodási projekttel volt 

kapcsolatos. A tervezet arról szólt, 
hogy a megyei tanács átiratának 
eleget téve, a város átadja a július-
ban bezárandó szeméttelep terüle-
tét a megyének, így a telep leszige-
telésének és bezárásának költsége 
nem a várost terhelné. Azt viszont 
több tanácsos kifogásolta, hogy 
a telep hivatalos bezárása után a 
végleges elföldelésig több Har-
gita megyei település szemetét is 
Csíkszeredába hoznák, miközben 
a megyeszékhelyen termelődő hul-
ladéknak még keresik azt a helyet, 
ahová július után elszállíthatják. 
Volt olyan tanácsos, aki a téma 
kapcsán zsarolást emlegetett, és 
voltak, akik abbéli aggodalmuk-
nak adtak hangot, hogy veszélyes 
hulladék is kerülhet így a taplocai 
telepre. Emiatt a határozattervezet 
nem kapta meg az elfogadáshoz 
szükséges szavazatokat. 

Az áprilisi rendes havi tanács-
ülésen a jelenlévők tudomásul 
vették Fekete Gyula MPP-s kép-
viselő lemondását, és megköszön-
ték eddigi munkáját, ugyanakkor 
Szikszai László bejelentette, hogy 
ő, Szabó Soós Klára és Szondy 
Zoltán kiléptek a Magyar Polgári 
Pártból. 

TAnáCSüléS CSíKSzeredábAn

Szoborcsoport a városközpontban

hirdetés

A Márton Áron püspök emlékére tervezett Szabadság téri szoborkompozíció látványterve. Másfél év múlva leplezhetik le

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 kö-
vetkezők: fogyóeszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatá-
sok, javak bérlésének költségei (meg kell nevezni a javakat/szol-
gáltatásokat, 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 dokumentáció és bővebb információ elérhető az 
egyesület honlapján – www.adiharghita.ro – vagy az egye-
sület székhelyén – 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. 
szám, 4. emelet, 402-es iroda.

Csíkszereda, 2012. április 5.

Traktorverseny a madéfalvi majálison. A madéfalvi fa-
lumajális keretében vasárnap rendezték meg először a Madéfalvi 
Nagydíjért kiírt futamot. A díj ötletét Mogyoród testvértelepülés 
példája szolgáltatta, ahol a Magyar Nagydíj szokott gazdára találni. 
A traktorok ügyességi és gyorsasági versenyében 11 különböző jár-
gány vett részt, a Nagydíjat Szentes Attila nyerte el.
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Pápai Lajos győri megyéspüspök 
személyesen hozta Csíksomlyóra 
Boldog Apor Vilmos vértanú püs-
pök ereklyéjét. Az ereklyetartóba 
helyezett, vérrel átitatott ingda-
rabot vasárnap, a papi hivatások 
napján adta át a ferences szerze-
teseknek. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

1945. március 30-án a Győrbe 
bevonuló orosz katonák lőt-
tek rá a püspökség pincéjébe 

menekült polgári lakosságot, a nőket 
védelmező Apor Vilmos püspökre. 
A sebesülésébe belehalt püspök az 
egyetlen boldoggá avatott székely 
vértanú. A Csíksomlyóra hozott 
ereklye Apor Vilmos vérrel átitatott 
ingjének egy darabja. 

„Boldog Apor Vilmos ereklyéjé-
nek nagy jelentősége van számunk-
ra, hiszen emlékeztet minket arra, 
hogy a sokat szenvedett nép, így a 
székely nép is diadalmaskodhat. Bol-
dog Apor bátran kiállt az igazság-
talanság áldozatainak védelmében, 
élete hősies feláldozásával megvédte 
a rábízottakat a testi-lelki szenvedé-
sektől, és kiérdemelte a vértanúság 
koronáját” – mondta a szentmise 
kezdetén Urbán Erik OFM temp-
lomigazgató. Szentbeszédében Pá-
pai Lajos püspök példaként állította 
a közösség elé Apor Vilmos kiállását: 
„Csodálatos példaképet kaptunk 
Boldog Apor Vilmos püspök szemé-
lyében, és most itt van köztünk a rá-
bízottakért kiontott vérével átitatott 

ereklyéje” – mondta. A papi hivatá-
sok napja apropóján a szónok em-
lékeztetett: ma is szükség van olyan 
fiatalokra, akik meghallják Krisztus 
hívását, és vállalják az áldozatokkal 

járó papi hivatást. Boldog Apor Vil-
mos ereklyéjét május 6-ig Gyergyó-
szent miklósra, Marosvásárhelyre, 
Székely udvar he lyre és Szovátára vi-
szik el a ferencesek.

A csíkszépvízi víztározóra is 
vonatkozik idéntől a síkvizek-
re érvényes horgászati tilalom, 
azaz április 15. és június 13. 
között tilos a horgászat, pon-
tosabban a jelzett időszakban 
csak műcsalival szabad perget-
ni ragadozó halfajokra – hívják 
fel a figyelmet a csíkszeredai 
horgászegyesület illetékesei.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Acsíkszépvízi víztározóra is 
kiterjesztette idéntől a sík-
vizekre érvényes tilalmat a 

csíkszeredai horgászegyesület, így az 
április 15. és június 13. közötti perió-
dusban tilos a békés halak horgászata. 
Az érvényben levő jogszabályok értel-
mében ez időszakban csak mestersé-
ges csalival, ragadozó halfajokra sza-
bad horgászni az említett vizekben. 

– A döntést az is indokolja, 
hogy nemrég háromszáz kilónyi 
dévérkeszeget telepítettek a szép-
vízi tóba – tudtuk meg Újvári 
Krisztiántól, a Csíkszeredai Va-
dász- és Sporthorgász Egyesület 
horgászati elnökétől.

A víztározót látogató horgá-
szoknak még szokatlan a tiltás, 

legtöbben nem is tudnak róla, már 
szült idén kellemetlen, mindkét 
fél számára kínos helyzetet a be-
vezetett tilalom, ám az illetékesek 
figyelmeztetnek, hogy a tóparti sza-
bályok ismeretének hiánya senkit 
nem ment fel a felelősségre vonás 
alól. – A vízpart íratlan törvénye 
alapján az első dobás előtt illik tájé-
kozódnia a horgásznak az illető víz 
körüli szabályokról, a megengedett 
módszerekről, az egyes halfajok leg-

kisebb kifogható méretéről – emlé-
keztetnek az illetékesek.

A sporthorgászoknak a síkvízi 
tilalom ellenére is van lehetősé-
gük hódolni a szenvedélyüknek, 
horgászhatnak a Szeredai-fürdő 
melletti holtágban éves engedély 
vagy a helyszínen kiváltható na-
pijegy birtokában, noha a közel-
jövőben az említett vízbe is szá-
mottevő mennyiségű horogérett 
ponty kerül.

Az OLt mentén tAkArítOttAk

Jelentős mennyiségű 
szemét gyűlt össze

Ereklyetartó a vértanú püspök véres ingének egy darabjával. Áldozat fotó: balázs árpád

építkezési és háztartási hulla-
dékból volt a legtöbb, de nagy 
mennyiségű pillepalackot, tö-
rött üveget és egyéb háztartási 
szemetet is összegyűjtöttek a 
megyei szinten megszervezett 
Olt-takarítási akció önkéntesei 
az elmúlt pénteken. A kezde-
ményezők szerint a szemete-
lők elleni szigorúbb fellépés, 
valamint a környezettudatos 
nevelés segíthetné az aggasztó 
méreteket öltött probléma meg-
oldását.  

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tízóraival felpakolva, az 
előrelátóbbak pedig gumi-
csizmával is felszerelkez-

ve – így indult az Olt különböző 
partszakaszainak takarítására a 
csíkszeredai általános és középisko-
lások egy része pénteken, tanáraik 
vezetésével. – A Tusnád Ásványvíz 
Rt., az Olt Vízügyi Igazgatóság 
csíkszeredai szakaszmérnöksége 
és a környezetőrség által szervezett 
megyei Olt-partszakasz takarításá-
ban Csíkszeredából mintegy 160-
an vettek részt, azonban egyetlen 
magánszemély sem jelentkezett 
az akcióra, annak ellenére, hogy 
minden csatornán meghirdettük 
– tudtuk meg Miklós Júlia szerve-
zőtől. 

– Diákjaink számára megszo-
kott a takarítási akció, egy évben 
többször is részt veszünk hasonló 
tevékenységekben, az iskola veze-
tősége fontosnak tartja a környe-
zettudatos nevelést. Sajnálatos 
ugyanakkor, hogy a legtöbbször 
a környezetvédőket és a diákokat 
szemétszedőknek nézik az em-
berek, nem tulajdonítanak nagy 
jelentőséget az erőfeszítésüknek, 
ezért a szemétszedés egyfajta 
szélmalomharc marad. A diákok 
szájából többször is elhangzott, 
hogy szeretnék, ha a hivatalos 
szervek keményebben lépnének 
fel a szemetelők ellen – számolt 
be lapunknak Kerekes Zsófia, a 
Kós Károly Építőipari Szakkö-
zépiskola tanára, aki az akcióban 
a környezetvédő technikus osz-

tályokkal vett részt. A tanárnő 
meglátása szerint a víz partját már 
csak gumicsónakok segítségével 
lehetne hatékonyan megtisztíta-
ni, hiszen a mederszélesítés nyo-
mán már nem olyan egyszerű a 
partról kiszedni a vízben úszó 
hulladékot.

A több mint 30 fős diáksereg 
az Olt partján, a zsögödfürdői 
vasúti átjáró irányába haladva 
konstatálta, hogy a tavalyhoz ké-
pest kevesebb szemét van a folyó 
partján. Korai örömüket azonban 
a romatelep környékének állapo-
ta és a különböző szemétlerakó 
gócpontok megváltoztatták – itt 
hamar kezdtek megtelni a szeme-
teszsákok. Építkezési hulladék, 
gödörben lapuló pelenkák, gu-
miabroncsok és ruhaneműk he-
vertek szerteszét, illetve rengeteg 
üveg és pillepalack.

– Sajnos egyre több a folyó-
parton a háztartási hulladék, és ez 
jóval veszélyesebb a palackoknál. 
Ezzel az egynapos akcióval nem is 
tudjuk egészében megtakarítani a 
partszakaszt, így inkább a figyel-
met akarjuk felhívni a szemét-
szedési akcióval. Tudjuk, hogy 
egyesek rendszeresen hordják ki 
autóval, szekérrel a háztartásban 
felgyűlt hulladékot, szemétlerakó-
nak nézve az Olt partját. Ellenük 
kellene határozottabban fellépni, 
és akkor biztosan eredménye-
sebb lenne ez az akció – mondta 
el kérdésünkre Voloncs Csaba, a 
Tusnád Ásványvíz Rt. környezet-
védelmi felelőse.

– Megközelítőleg 120 köbmé-
ter hulladékot gyűjtöttünk össze, 
megyeszerte mintegy 1500 ember 
vett részt a takarításban, jobbára 
diákok, önkormányzati munká-
sok, környezetvédő szervezetek 
tagjai. Eredményes volt az akció, 
hiszen jelentős mennyiségű sze-
metet szállítottak el a különböző 
partszakaszokról. Ez azonban nem 
elég, hiszen az emberekben tuda-
tosítani kellene azt, hogy otthon 
összegyűjtve, a kijelölt helyekre 
juttassák el a felgyűlt hulladékot, 
ne pedig a folyópartra vigyék ki – 
összegzett Miklós Júlia szervező.

BOLdOg APOr ViLmOs erekLyéje CsíksOmLyón

Csodálatos példaképet kaptunk

Horgásztilalom Szépvízen

Szeméthegyek között a folyó. A diákok is büntetnék a szemetelőket fotó: tamás attila

Pontyfogó verseny sepsibükszádon

Izgalmas május elsejei kikapcsolódást kínált a Carpen tógazdaság 
sepsibükszádi horgásztavainál szervezett, hagyományos szezonnyitó hor-
gászversenye, amelyen a résztvevők egy bottal, kifejezetten úszós mód-
szerrel mérhették össze tudásukat. A szervezők csak a kifogott pontyokat 
mérlegelték, a többi hal nem számított a rangsor kialakulásánál. A két-
szer háromórás megmérettetésre 26 horgász nevezett be, a szervezők az 
első három helyezettet, illetve a legnagyobb példány kifogóját pénzdíjjal 
jutalmazták. A halak a tűző nap ellenére is közreműködtek a verseny si-
kerében, 31 ponty akadt horogra. Az idei horgászverseny a fiataloké volt: 
az első helyet a 15 éves Ágoston Szilamér szerezte meg, második lett a 12 
éves Orosz Ervin, harmadik Benedek Lehel nyugdíjas. A legnagyobb ha-
lat, egy 2,02 kilogrammos pontyot szintén ő zsákmányolta. Vesztesei nem 
is voltak igazából a megmérettetésnek, hiszen a jó idő, a tóparti hangulat, 
a szervezők által összeállított közös ebéd kárpótolta azokat is, akiknek 
nem sikerült dobogós helyezést elérni.
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A rossz értékesítési feltételek 
és nyomott árak miatt csaló-
dottan készülnek az idei burgo-
nyavetési szezonra a Hargita 
megyei pityókatermesztő gaz-
dák. Ennek ellenére a gumós 
növénnyel bevetett területek – a 
szakemberek prognózisa szerint 
– várhatóan alig csökkennek. 
Az esős napokat felváltó meleg 
idő nyomán újra élettel telt meg 
a határ.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Hiába van már itt az újabb 
burgonyavetési időszak, 
a Hargita megyei pi-

tyókatermelő gazdák – a tavalyi 
rekordtermést hozó esztendő 
után – még mindig jelentős el-
adatlan készletekkel rendelkez-
nek. Nem kivétel ez alól Alcsík 
sem. Csíkkozmáson például a 
kisebb termelők nyakán maradt 
burgonyakészlet nagyságát Bodó 
Dávid kozmási pityókatermesztő, 
a település polgármestere 150-
200 tonna közöttire saccolja, a 
környékbeli nagyobb területen 
gazdálkodók viszont tudomása 
szerint sikeresen túladtak a tavalyi 
termésen. Hasonlóan jártak azok 
a gazdák is, akik a termésüket, 
piacosabbá téve, a település pityó-
kacsomagoló gépsorán keresztül 
értékesítették. A rendelések alap-
ján legkeresettebb, és így a leggya-
koribb csomagolási méret a 10 és 
20 kilós zsákos kiszerelés volt.

Potom áron sem kapós 
Rossz hír viszont, hogy az árak 

az elmúlt egy hónap alatt is folyama-
tosan estek, így egy kiló első osztályú 
fogyasztási krumpliért a felvásárlók 
már csak 30, legtöbb 35 banit haj-
landók fizetni, míg a vetőmaggu-
mókért 25 banit kínálnak. Azonban 
hiába a kereskedők szempontjából 
előnyös alacsony ár, a még most is 
pincénkben heverő krumpliszsákok 
értékesítéséről Bodó már nem túl 
optimistán beszél. „A tavalyi termés 
értékesítési időszaka gyakorlatilag 
már elmúlt. Immár májust írunk, 
azaz a téllel együtt a nagy burgo-
nyafogyasztási időszak is lejárt. Bár 
egy-egy viszonteladó még most is 

érdeklődik – tegnap is Dâmboviţa 
megyéből kerestek vetni való fehér 
krumplit –, nincs már az a nagy ke-
reslet, mint ami a téli hónapokban 
volt” – állítja a nagytermelő. Kér-
désünkre, hogy az eladatlan készle-
tek és az alacsony értékesítési árak 
mennyire befolyásolják a gazdák idei 
pityókavetési kedvét, Bodó Dávid 
nem várt választ ad. „Az alacsony ár 
persze leverte a gazdák kedvét, de a 
rengeteg készleten maradt vetőmag-
pityókával sincs nagyon mit kezd-
jenek. Ha nem tudják eladni, a gaz-
dáknak két választása marad: vagy 
kidobják, vagy kényszerből elültetik. 
Én úgy hiszem, a többség inkább az 
utóbbit választja.”

Nem egy évben 
kell gondolkozni
Bodóhoz hasonlóan látja a hely-

zetet Török Jenő, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Igazgatóság vezetője is, aki szerint a 
tavalyi, túltermelésből adódó piaci 
kudarc ellenére is a gumós növény-
ből a 2011-es esztendei 11 ezer hek-
tárral szemben megyénkben idén 
csupán ötszáz hektárnyival fog keve-
sebb kerülni a földbe. Igaz, vélemé-
nye szerint is, a felhalmozott vető-
magok miatti kényszerből. Azonban 
azt sem mulasztotta el megjegyez ni, 
hogy aki burgonyatermesztésre 
szán ja magát, jobb, ha nem egyéves 
ciklusokban gondolkodik. „Tavaly 
ősszel sokan csalódtak az alacsony 
árak miatt, de azok az emberek csak 
egy évben gondolkoztak. Az elmúlt 
huszonkét év alatt azonban már meg 
lehetett volna tanulni, hogy a bur-
gonyatermelést nem így kell szemlél-
ni. Van, hogy a kevesebbet jobb áron 
adjuk el, a nagyobb termést pedig ol-
csóbban, de az éves átlagárak alapján 
a gazdáknak optimistábbaknak kel-
lene lenniük” – fogalmazott a mező-
gazdasági igazgatóság vezetője.

Gőzerővel dolgozzák le 
a késést
Az elmúlt hetek esőzései ugyan-

akkor jelentős mértékben hátrál-
tatták a tavaszi munkálatokat. A 
legszerencsésebbek azok a gazdák 
voltak, akik a vetni való burgonyát 
és a tavaszi kalászosokat még a csa-
padékos napok beállta előtt földbe 

tudták juttatni, a többiek viszont a 
meleg idő beköszöntét kihasználva, 
a hétvégén és tegnap próbálták be-
hozni a lemaradást. „Az idő egyre 
jobban sürget, sőt jelen pillanat-
ban már késésben vagyunk mind a 
krumpli, mind a tavaszi gabonafé-
lék vetésével. Ha a pityókát május 
10-ig nem tudjuk elültetni, kifu-
tunk az optimális időszakból, és az 
már érezhető terméskiesést okoz” 
– hangsúlyozta Bodó Dávid, aki az 
idénre is mintegy 30-35 hektáros 
burgonyaparcellával tervez.

Minden alkalmazottját mozgó-
sítva, gőzerővel próbálja behozni 
a tavaszi munkálatokat és a csapa-
dékos időjárás miatti vetéskésést 
az újtusnádi Dakó Impex is. Mint 
lapunknak György József, a cég ve-
zetője elmondta, számukra az opti-
mális a burgonyavetési munkálatok 
május elsejéig történő befejezése lett 
volna, ám az esős időszak és a mé-
lyebben fekvő területeken feltört 
talajvíz miatt ebből a határidőből 
kifutottak. Úgy véli, gond a korai 
burgonyafajták esetében lehet, a ké-
sői fajták termőképességét a vetés-
késés egyelőre még nem befolyásol-
ta. Az idén 200 hektár burgonyaül-
tetvénnyel számoló nagygazdaság 
húzótermékét az ipari feldolgozásra 
szánt csipszpityókafajták termesz-
tése jelenti, amiből napokon belül – 
a vetőmagnak valóval együtt – 130 
hektáron kerül a mag földbe. Az 
ipari burgonyafajtákból egyébként 
az újtusnádi cég idénre 4500 tonna 
leszállítását vállalta.

Inkább elvetIk, mInthoGy kIdobják A pItyókAvetőmAGot A GAzdák

Előremenekülnek a burgonyatermelők

Mezőgazdasági kampány – rohamtempóban. Megkésett az ültetés fotó: domján levente

Új bemutatóra készül a Csíki 
Játékszín társulata. A helyható-
sági választásokhoz közeledve 
Parászka Miklós színházigazgató 
és rendező a választási kampány 
konfliktusait értelmezi Móricz 
zsigmond búzakalász című szín-
művén keresztül. 

– Móricz Búzakalász című szín-
műve egy vidéki kisváros polgármes-
terének életébe nyújt bepillantást a 

választási kampány időszaka alatt. 
Szándékosan választotta ezt a művet 
és aktualizálta az idei választások 
idejére?

– Tudatos döntés volt részemről, 
hogy ezt a történetet most mutatjuk 
be, amikor aktuális a téma. 1924-
ben, közel száz évvel ezelőtt íródott, 
de számos olyan kérdést vet fel, 
amely nemcsak az akkori magyarság 
életében volt aktuális, hanem ma is 

az. Főszereplője egy polgármester, 
aki politikai céljai megvalósítása és 
a családi béke között egyensúlyoz – 
így a közélet és magánélet közötti fe-
szültség adja a darab drámai vonalát. 
A választás nehézsége, amelyet két-
féleképpen oldhat meg az ember: 
vagy el zárkózik a társadalom elől, 
vagy nyíltan vállalja véleményét. 

– Elmenni a helyhatósági vá-
lasztásokra vagy távol maradni az 
eseménytől, és közömbösen végigné-
zi? Most fontos kérdés az emberek 
számára. A színdarab milyen vála-
szokat fogalmaz meg?

– A darab a maga módján tö-
megmozgósító, de ugyanakkor 
szép, összetett rálátást mutat arra, 
hogy milyen feszültségek között 
kell eligazodnia az embernek ebben 
a világban. A színháznak és a művé-
szetnek az a dolga, hogy az embere-
ket érzékenyebbé és bölcsebbé tegye 
bizonyos kiélezett helyzetekben.

– Ön már rendezte Móricz Bú-
zakalászát. Miért nyúl vissza és ál-
lítja ismét színpadra?

– Szatmáron rendeztem tíz év-
vel ezelőtt. Több szempont is van, 
amiért most ismét hozzányúlok. Is-
mét izgalmassá vált számomra ez a 
darab. Egyrészt a tematikája miatt, 
másrészt most olyan szereposztási 
lehetőségek jelentkeznek a Csíki 
Játékszín társulatában, hogy érde-
mes visszanyúlnom a szöveghez. 
Meg aztán az a kíváncsiság, hogy 
tíz év milyen változásokat hozott 
az én életemben. A szereposztásra 
vonatkozóan annyit szeretnék el-
mondani, hogy Kosztándi Zsolt, 
aki társulatunk alapító tagja, és 
nagyon sok típusú szerepet el-
játszott már az évek során, most 
egy igazi nagy ívű, árnyalt drá-
mai szerepben mutatkozik be. 
Azt gondolom, hogy ez tizenkét 
év munka után nagy esemény le-
het az ő pályáján és a mi színházi 
életünkben. De a társulatunkhoz 
került néhány fiatal színész is, 
akik egy osztályban nevelkedtek, 
és ott csiszolódtak össze, tanulták 
meg a színház művészetét – az ő 
együttes munkájuk is kibontako-
zási lehetőséget kap az előadás-
ban. Kiemelném továbbá Fülöp 

Zoltán rangidős színművészt, aki 
egy epizódszerepet játszik, ami 
társulatunk színházszemléletéről 
árulkodik. Egyébként nincsenek 
véglegesen leosztott szerepkörök, 
hanem az élő színház teremti meg 
egy előadásnak a szükségleteit, így 
tehát eszerint van, aki egyik nap 
főszerepet játszik, és másnap már 
egy epizódszerepben kell bizonyí-
tania – ami a maga módján ugyan-
olyan nehéz. 

Pál Bíborka

bÚzAkAlász-bemutAtó A CsíkI játékszínnél

Magánember és politikus – választási kampányban

A. Kiss Andrea, Parászka Miklós és Vass Csaba. Aktuális rendezés  fotó: sándor levente

móricz zsigmond Bú-
zakalász című színművének 
bemutató előadása május 4-én, 
pénteken este 19 órakor lesz a 
Csíki Játékszínben, ezt követő-
en a darab május 13-án, vasár-
nap, szintén 19 órától tekinthe-
tő meg. Szereplők: Kosztándi 
Zsolt, Kiss Bora, Lőrincz 
András Ernő, Márdirosz Ág-
nes, Kiss Andrea, Vass Csaba, 
Fekete Bernadetta, Bende 
Sándor, Keresztes Szabolcs, 
Kis kamoni-Szalay Lilla, Fülöp 
Zoltán, Márton Noémi Eszter, 
Giacomello Roberto, Bilibók 
Attila, Pap Tibor. Dramaturg: 
Budaházi Attila. Díszlet-jel-
meztervező: Kelemen Kata. 
Rendező: Parászka Miklós.
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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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gyergyó

Körkép

> Pótnagymama kerestetik. A Gyulafe-
hérvári Caritas Pótnagyi-program elindítá-
sát tervezi Gyergyószentmiklóson, amelyre 
gyermekszerető idősek, illetve olyan nagy-
szülők jelentkezését várják, akik távol élnek 
unokáiktól. A kezdeményezéssel főképp 
azokon a szülőkön kívánnak segíteni, akik-
nek esetenként gondot okoz megfelelő sze-
mélyt találni gyermekük felügyeletére. A 
programba azok a szülők kapcsolódhatnak 
be, akik gyerekükkel együtt részt vesznek 
a szervezet által működtetett korai nevelő 
és fejlesztő foglalkozásokon. Az önkéntes 
pótnagymamák jelentkezését május 4-ig 
várják, majd eligazítást tartanak a jelent-

kezők számára. Érdeklődni és jelentkezni 
Tatár Előd önkéntes koordinátornál lehet 
a Caritas Családsegítő Szolgálat Kossuth 
Lajos utca 31. szám alatti székházában vagy 
a 0735–735164-es telefonszámon.

> Gyergyószentmiklósra költözik a 
Médiabefutó regionális döntője. A jobb 
technikai feltételekre, illetve a helyi me-
zőny erősségére hivatkozva a Médiabefutó 
szervezői úgy döntöttek, Székelyudvarhely 
helyett Gyer gyó szentmiklóson, a Művelő-
dési Központban szervezik meg az orszá-
gos tehetségkutató székelyföldi regionális 
döntőjét. A gyergyószentmiklósi regioná-

lis döntőn a sepsiszentgyörgyi, csíkszere-
dai, székelyudvarhelyi és gyergyói helyi 
szakaszok továbbjutói versenyeznek. A 
versenyt pénteken 18 órától tartják, a ren-
dezvény ingyenes a közönség számára. 

> Strandnyitás, majálissal egybeköt-
ve. A maroshévízi Urmánczy-fürdő az 
idén a megszokottnál korábban tárta ki 
kapuit: már vasárnap várta a felfrissülni 
vágyókat. A 27 fokos termálvízzel műkö-
dő fürdő változatlan árakkal és szolgál-
tatásokkal fogadja az idei szezonban is a 
vendégeket. A szolgáltatások köre viszont 
szeptembertől bővült, két újabb meden-

cét építettek: egy kör alakú pancsolót és 
egy valamivel mélyebb medencét, főként 
kisgyerekek részére, emellett a strandon 
játszóteret alakítottak ki. Az Urmánczy-
fürdőben a környék legnagyobb, olim-
piai méretű úszómedencéjét is kipróbál-
hatják a fürdőzők. Az úszni nem tudók 
rendelkezésére egy kisebb, úgynevezett 
pihenőmedence áll. A belépő ára felnőt-
teknek 7 lej, nyugdíjasoknak, diákoknak 
5 lej, 3 lejért napágyakat és napernyőket 
is bérelhetnek a vendégek. A strand hét-
főn 9–13 óra között, illetve a hét többi 
napján, a kedd kivételével 9–19 óra kö-
zött tart nyitva.hí
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A munkaerő-elhelyező ügynökség 
megyei akciója keretében szer-
vezett állásbörzét az ügynökség 
gyergyószentmiklósi kirendeltsé-
ge. A rendezvényen megjelent 
14 cég leginkább kereskedelem-
ben jártas személyeknek kínált 
munkalehetőséget, emellett volt 
néhány felsőfokú végzettséget 
követelő ajánlat is.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Mintegy 150 munkanélküli 
jelent meg a Hargita Me-
gyei Munkaerő-elhelyező 

Ügynökség gyergyószentmiklósi ki-
rendeltsége által szervezett tavaszi 
állásbörzén pénteken a Szilágyi Ven-
déglőben. A börzére ugyan 64 cég-
nek küldtek meghívót, de mindösz-

sze 14 képviseltette magát valamivel 
több mint 80 munkaajánlattal. 

– Az ajánlatok palettája nagyon 
színes, keresnek mérnököket, ügy-
nököket, pincért, bárost, építészt és 
szakképesítés nélküli munkásokat 
is – mondta el Truţă Ioan, a helyi ki-
rendeltség vezetője. A tavaszi börze 
alkalmával 5 személyt a helyszínen 
alkalmaztak, további 20 személy in-
terjún kell megjelenjen a következő 
napokban. – Gyergyószentmiklóson 
a munkanélküliségi ráta jelen pil-
lanatban 6,5%, ami szezonálisan 
változik, hiszen tavasszal és nyáron 
elkezdődnek az építkezések, a me-
zőgazdasági munkálatok és az üdü-
lőtelepek is megnyitják kapuikat, 
így lényegesen több munkaképes 
személyt foglalkoztatnak, mint a 
téli periódusban – fejtette ki Truţă. 

– Városunkban 650 munkanélkülit 
tartunk számon, ami nem tükrözi 
a reális arányszámot, mivel az, aki 
egy év elteltével már nem jogosult 
a munkanélküli segély folyósítására, 
már nem szerepel a rendszerünkben. 
Viszont ez nem jelenti azt, hogy az 

illetőnek sikerült elhelyezkednie a 
munkaerőpiacon – tette hozzá. 

Terv szerint szeptemberben 
újból megszervezik az állásbörzét 
frissen diplomázottak számára, de 
kérésre, igény esetén gyakrabban 
megismétlik majd a rendezvényt.

Bocsánatot kért György István 
polgármester falustársaitól egy 
korábbi sértő kijelentéséért azon a 
falugyűlésen, amelyet mandátumi 
beszámoló céljából hívtak össze. 
A gyűlés – az utóbbi évek gyakor-
latától eltérően – mentes volt a 
bekiabálásoktól és sértő megjegy-
zésektől, ugyanis távolmaradtak 
a korábbi közbirtokossági és falu-
gyűlésekről ismert hangadók. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Bocsánatot kért György Ist-
ván polgármester a gyer-
gyóalfalvi Petőfi Sándor 

Művelődési Házban szervezett 
falugyűlésen falustársaitól azért 
a korábbi kijelentéséért, mely sze-
rint „lassan szégyelli, hogy alfalvi”. 
A kijelentés a korábbi közbirto-
kosság körüli vitákra reflektálva 
hangzott el, annak kapcsán, hogy 
az olykor tettlegességig fajuló 
események kapcsán az országos 
tévétársaságok és újságok is élénk 
érdeklődést tanúsítottak a község-
ben történtek iránt. Beszámolójá-
ban György egyébként párhuza-

mot vont a 2008-as kampányban 
tett ígéretei és a megvalósítások 
között, illetve felsorolta azokat 
a létrejött projekteket, amelyek 
mandátuma kezdetén „még terv-
ben sem voltak”. Ugyanakkor szá-
mokkal támasztotta alá az elmúlt 
négy év megvalósításait, rámutat-
va, hogy 2008-tól folyamatosan 
növekedett a község költségvetése. 
Így a megvalósítások közé sorolta 
a községi utcahálózat felújítását, 

aszfaltozását, a járdák kiépítését, a 
villanyhálózat bővítését, valamint 
a színvonalas rendezvényeket. Be 
nem tervezett, de megvalósult 
eredményként nyugtázta azt, 
hogy mintegy 8,7 kilométerrel 
bővítették a víz- és 7 kilométer-
rel a szennyvízhálózatot, megvá-
sárolták a polgármesteri hivatal 
épületét, erdei és mezei utak ja-
vítására tettek le pályázatot, épül 
a szociális otthon, átszervezték 

a művelődési ház tevékenységét, 
kábelmentesítették a községköz-
pontot, az iskolaépületek felújítá-
sát célzó pályázatokban vett részt 
az önkormányzat, és polgárvédel-
mi központot létesítettek. A pol-
gármester azonban elégedetlen 
a parkok, zöldövezetek létesíté-
sével, illetve azzal, hogy a Mikó-
kúriában tervezett szabadidőköz-
pontból mindössze annyi valósult 
meg, hogy sikerült az épület to-
vábbi romlását megfékezni.

A résztvevők közül többen 
is nehezményezték, hogy nem 
működik kellő hatékonysággal a 
szennyvízcsatorna-rendszer, illetve 
bírálták a földosztó bizottság mun-
káját is. Gáll Mihály korábbi helyi 
RMDSZ-elnök és kultúrigazgató 
a művelődési házban történt vál-
tozásokat kifogásolta többek kö-
zött azt, hogy a nagyterem fűtését 
elektromos hősugárzókkal oldot-
ták meg fás kályhák helyett. Olyan 
személy is akadt, aki azt sérelmez-
te, hogy a tanácsban sok az értel-
miségi, illetve rákérdezett: miért 
nem közvetítik a helyi kábeltévé-
hálózaton a tanácsüléseket.

A csíkszeredai állásbörzén 29 cég képviselője jelent meg, összesen 121, 
még betöltetlen munkahelyet ajánlva a jelentkezőknek. A megyeszékhe-
lyen 250 állástalan vett részt a börzén, ajánlatokat többen is kaptak, négy 
személy jutott pénteken munkahelyhez – tájékoztatta lapunkat Jánó Edit, 
a munkaerő-elhelyező ügynökség osztályvezetője. Székelyudvarhelyen 24 
vállalkozó ismertette ajánlatait: többnyire varrónőket kerestek, azonban 
kínáltak asztalos, esztergályos, marós, pincér, szakács, kisegítő szakács, va-
lamint biztosítási ügynök és pénzügyi tanácsadói állást is. Kerekes Mária 
Magdolna, a helyi kirendeltség vezetője szerint diplomásoknak csupán 8 
betölthető állást kínáltak. A mintegy 200 érdeklődőből 120 személyt hív-
tak vissza különböző állásinterjúkra.

 14 céG és 150 érdeklődő A GyerGyószentmIklósI állásBörzén

Öten kaptak helyben munkát

nők A nőkért GyIlkostón

Platformból 
női tagozat

női szerepek a 21. században 
témával konferenciát, illetve kül-
döttgyűlést tartott a hétvégén a 
nők a nőkért szövetség (nnsz) 
Gyilkostón. A konferenciát köve-
tő küldöttgyűlésen döntés szü-
letett többek között arról, hogy 
a mostanig platformként mű-
ködő szervezetet fogadják el az 
rmdsz női tagozataként.

J. A.

Család nélkül nem teljes 
a nő élete – hangoztat-
ta Szabó Annamária, az 

NNSZ elnöke a család és karrier 
témakörét körüljáró előadásában. 
Ugyanakkor felhívta arra a jelen-
ségre is a figyelmet, hogy a 21. 
század fiatal női előtérbe helyezik 
a karriert a családalapítás rovásá-
ra, emiatt egyre később vállalnak 
gyereket. Böndi Gyöngyike, az 
NNSZ alapítója és a román parla-
ment első női képviselője szerint jó 
szervezéssel minden megoldható, 
a 21. században már nem szólhat 
arról egy nő élete, hogy mos, főz, 
takarít. „Akkor van egyenjogúság 
egy társadalomban, ha nők és fér-
fiak egyformán szerepet vállalnak 
az élet különböző területein” – 
szögezte le a konferencián előadást 
tartó Kelemen Hunor szövetségi 
elnök is. Szerinte a hölgyek tudá-
sukkal, hozzáértésükkel gyorsan 
kivívják a nekik járó tiszteletet a 
közéletben, a politikában vagy az 
élet bármely területén. Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök szerint 
olykor biztatásra van szükségük a 
nőknek a közéleti, politikai sze-
repvállalás terén, és mindenképp 
örül annak, hogy a női szövetség 
hallatja hangját.

A konferenciát követő küldött-
gyűlésen határozatot fogadtak el 
az alapszabályzat módosításáról. 
Eldöntötték, hogy az NNSZ mint 
az RMDSZ Családbarát Önkor-
mányzatok munkacsoportjában 
részt vevő platform, előterjeszti 
a konferencián megfogalmazott 
javaslatokat. Így kérik, a törvény-
hozók tegyenek arról, hogy bűn-
tényként kezeljék a családon belüli 
erőszakot; nem támogatják a kon-
zultációs folyamatban levő abor-
tusztörvényt, és a munkatörvény-
könyvben is módosítást kérnek a 
gyermekgondozási segély kapcsán.

György István a falugyűlésen. Megvalósult beruházásokat sorolt fotó: jánossy alíz
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Bocsánatot kért a polgármester



Ráduplázott a város a tavalyi 
számra, tegnap 1600-an kerék-
pároztak ki a Szejkére, s gyalog 
érkezőkből sem volt kevés. A 
Városi Majális így igazi népün-
nepély lett, kulturális és szóra-
koztató műsorokkal, sörrel és 
gulyással. A lazítás este sem ért 
véget: a Patkóban a Republic fe-
ledtette a hétköznapokat.

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

Aszervezők – polgármesteri 
hivatal, Hagyományőrzé-
si Forrásközpont – legme-

részebb reményeit is felülmúlta a 
majálisozó bringázók száma: ta-
valy 860-an vették elő a sufniból 
bringáikat, hogy a felhívásnak ele-
get téve a Szejkére karikázzanak, 
idén pedig nem kevesebb mint 
1600-an cselekedtek hasonlókép-
pen. Bunta Levente polgármester 
majálisindító beszédében megkö-
szönte 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-mozgás. Az idő is 
kedvezett, így benépesült a domb-
oldal. Minden korosztály jelen 
volt, gyerekek, családok, időseb-
bek egyaránt kivették részüket a 
pihenésből, mókából, szórakozás-
ból. Miközben a nagyszínpadon 
pörgött a különböző műfajokat 
tömörítő műsor, a fűre helyezett 
takarókon a tűző nap diktálta az 
ütemet: fogyott az üdítő, sör, gu-
lyás és miccs. A késő délutánba 
nyúló műsor este a Márton Áron 
téren folytatódott – a Republic 
játszott Székelyudvarhelynek.
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Körkép

> Környezetrombolókat csíptek 
nyakon. Tegnap rajtaütésszerű közös 
akciót hajtott végre a Hargita Me-
gyei Környezetőrség és a rendőrség : a 
Korond községhez tartozó Fenyőkút 
közelében áfonyabokor-tolvajokat kap-
tak el. Mint Abos Gábor, az Országos 
Környezetvédelmi Ügynökség elnöke 
tájékoztatta lapunkat, egy csoport több 
napon keresztül védettnek nyilvánított 
területről gyökerestől szedte ki és szál-
lította el az áfonyabokrokat. „Illegális 
növénykitermelés folyt. Rajtaütésszerű 
akciót szerveztünk, és a rendőrség fel-
tartóztatta őket” – közölte Abos, hoz-

záfűzve, további részletekkel egyelőre 
nem tud szolgálni. Elég beszédes viszont 
az, hogy az egyik lefülelt személy egy 3,7 
tonnás teherautóval várta a „csempész-
árut”. „Nem arról van szó itt, hogy vala-
ki saját használatra leszedett egy teányi 
áfonyát, hanem gyökerestől szedték ki a 
bokrokat, vélhetően áttelepítés céljából” 
– mondta a környezetvédelmi ügynökség 
elnöke.

> Csúszik a lepkeház megnyitója. 
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 
ultraviolaszűrő kellett volna legyen, így 
még néhány napot igénybe vesz a munka. 
– Nagyon remélem, hogy hétvégén meg 
tudunk nyitni, mivel az emberek érkez-
nek, és kényelmetlen mindenki számára 
a csúszás. Olyan láthatatlan problémák 
jöttek közbe, amire nem számítottunk. 
Ha a növények nem késnek két napot, és 
a lemezek is megfelelőek, akkor ki tud-
tunk volna nyitni időben. Az utolsó száz 
méterből sajnos utolsó ezer méter lett – 
mondta el Kilyén Barna. (A. J.)hí
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Napsütésben 
a helyi termékek

május elseje

Ezerhatszáz bringás majálisozó

ellepték a kerékpárosok a városközpontot. Majálisozni mentek fotó: máthé lászló ferenc

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

első alkalommal tartottak szom-
baton hagyományos helyi ter-
mékvásárt a márton áron téren. 
A polgármesteri hivatal által szer-
vezett rendezvényen több mint 30 
kiállító vett részt, az érdeklődők 
rengeteg helyi finomságból, il-
letve kézművesek munkáiból vá
logathattak kedvükre.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Viszonylag újnak számít az 
április 28-i vásár, de a hiva-
tal ígérete szerint minden 

hónap utolsó szombatján szer-
veznek hasonló vásárokat. Mint 
ismeretes, az ötlet a megyei önkor-
mányzat által karácsonykor, Szent 
István-napon és a városnapokon 
megszervezett Míves Emberek So-
kadalmának továbbfejlesztése, hisz 
már ezeken az alkalmakon is a helyi 
termékek megjelenítésére fektet-
tek hangsúlyt – mondta korábban 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere. Sikerült már április 
végén is megidézni a nagy népsze-
rűségnek örvendő fesztiválokat, 
hiszen a szombati napsütés már 
rengeteg embert kicsalogatott az 
otthonából. Szép számban érkez-
tek a Patkóba az érdeklődők, ahol 
főként hentesáruból, gyümölcské-
szítményekből, tejtermékekből és 
mézből válogathattak, illetve in-
gyen zsíros kenyérrel csillapíthatták 
éhségüket. A kiállítók zöme pozití-
van értékelte a rendezvényt, jóllehet 
a beszámolóik szerint kevesebb ér-
deklődőt vonzott vásár, mint az eh-
hez hasonló rendezvények. Elmon-

dásuk szerint ez főként a jó időnek 
köszönhető, mivel szombat reggel 
már a város jelentős része elutazott 
majálisozni. 

– Már többször is voltam ha-
sonló vásárokon, Csíkszeredában 
is: nagyon fontos, hogy az embe-
rekkel megismertessük, miket is 
készítünk – mondta el a helyszínen 
Sinka Árpád malomfalvi sajtter-
melő. – Nyolcféle sajttal érkeztem. 
Nem mondhatom, hogy annyira jó 
a forgalom, hiszen az emberek még 
kevesen tudják, hogy egyáltalán 
van ilyen rendezvény. Reméljük, 
hogy a továbbiakban egyre nép-
szerűbb lesz a hagyományos helyi 
termékek vására – véleményezett 
Sinka. – Udvarhelyen ez az első 
alkalom, hogy ilyen jellegű ren-
dezvényen részt vehetek – mondta 
el lapunknak Bálint Imre bőrdísz-
műves. – Mivel ez az első hagyo-
mányos termékvásár Udvarhelyen, 
gondolom, ezért járnak keveseb-
ben. Reménykedünk, hogy csak 
jobb lesz a következő hónapokban. 
Nagyon ötletesnek tartom, hogy 
a helyi termelők és kézművesek 
egy helyen mutatkozhatnak be. 
Hasznos mind a kiállítók, mind 
a vásárlók számára. Támogatom a 
további vásárok megszervezését – 
véleményezett a bőrdíszműves.

Jó irányba halad a rendezvény, 
mivel a vásár célja részben, hogy 
a helyi és vidéki önkormányzatok 
együttműködése eredményeként 
létre tudjanak hozni egy gazdaszö-
vetséget. Tagjai az udvarhelyszéki ős-
termelők lesznek, így le tudják fedni 
a helyi szükségletek egy részét.
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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.

hargitanépe

 hirdetés

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
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A Csíkszeredai VSK csapata lett a megyei bajnokság alapszakaszának győztese fotó: balázs árpád
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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 La
jos negyedben. Telefon: 0743–267126.

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában. Ára: 88 000 lej, alkud
ható. Telefon: 0754–035552. (21803)

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

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Test
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívülbelül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá
lya negyedben földszinti, 3 szobás 
tömb házlakás két erkéllyel, saját hő
köz ponttal. Irodának, rendelőnek is 
megfelel. Irányár: 38 000 euró. Tele
fon: 0721–916408, 0757–109888.

ELADÓ Csíkszentsimonban tégla
építésű ház. Pincével, pincelakással, 
gazdasági épületekkel, 14 ár telekkel, 
a kultúrház mögött. Telefon: 0749–
948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két 
szoba, 14 ár telekkel. A közművesí
tés megoldva. Telefon: 0742–668958 
vagy 0742–076598.

ELADÓ családi ház Csicsóban, a 
főút mellett, a központban. Telefon: 
0752–197478, 0744–379013. (21752)

ELADÓ IV. emeleti, bútorozott gar
zonlakás a Tudor Vladimirescu utcá
ban. Ára: 14 000 euró. Telefon: 0740–
059965. (21708)

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

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

ELADÓ 1,66 ha építkezésre alkal
mas terület Szécsenyben. Telefon: 
0734–889337. (21719)

ELADÓ Csíkszeredától 5 kmre, 
Csíkdelnén, a főút és a faluút között 
két kijárattal 54 ár, panorámás beltelek 
egyben vagy parcellázva is igény sze
rint. Ára: 850 euró/ár. Telefon: 0752–
110871. (21788)

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú, piros Da

cia Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes 
biztosítással, útadóval és műszakival, 
olajcserével, szervizkönyvvel. Ára: 2600 
euró, alkudható. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ platós Barkasz (motorhi
bás, 2013 végéig érvényes műszaki 
vizsgával) vagy ELCSERÉLHETŐ kis 
utánfutóra. Telefon: 0751–131213.

Minden szükséges irattal rendel
kező roncsautót VÁSÁROLOK a Remat 
2012es program keretében. Telefon: 
0746–268296 vagy 0268–335033.

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

ELADÓ 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 használt Nokia N97 mobil

telefon, 5 mpixeles kamera, 32 G bel
ső memória. Irányár: 320 lej. Telefon: 
0742–985428.

ELADÓK vadonatúj mobiltelefonok, 
dobozban: LG P500 (600 RON), HTC 
Explorer (600 RON), Nokia X2 (350 
RON), LG A200 (250 RON). Telefon: 
0741–584279. ELADÓ 80 juh bárányos
tól. 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. 

tanfolyam
Könyvelési tanfolyam indul Csík

szeredában és Székelyudvarhelyen a 
Kreatív Kontir Kft. szervezésében. Tele
fon: 0721–605266.

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, faházak 
építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtleníté
sét. 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 búcsú 
nélkül itt hagyott minket. A fájdal
mat nem enyhíti az idő múlása, le
gyen 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.

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



Napról napra
szabadidő

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.
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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 szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 
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Sarány István
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A Hargita együttes előadása
Csütörtökön a Néptánc-előadások Hargita 

megyének program keretében Kápolnásfalun 
tart előadást a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes. A közkedvelt, minden korosztályt 
jókedvre fakasztó János vitéz, avagy a hős gyö-
nyörűséges utazása és csodálatos megérkezése 
című műsorát mutatja be déli 12 órától. A 
Néptánc-előadások Hargita megyének rendez-
vénysorozat Hargita Megye Tanácsa, a Har-
gita Megyei Kulturális Központ és a Hargita 
Együttes közös programja.

Keresem az utam!
A kolozsvári ferences szerzetesek hivatás-

tisztázó hétvégét tartanak, amelynek kereté-
ben a résztvevőknek lehetőségük lesz beleka-
paszkodni az ima erejébe, és így fürkészni az 
evangélium szavait, amely ma is világosan szól 
az Őt hallgatóknak. A hétvége fiúk és lányok 
számára egyaránt nyitott. Helyszín: Kolozs-
vári Ferences Kolostor, Victor Deleu u. 4. sz. 
Időpont: május 11–13. Érdeklődni fr. Pantea 
Tibor OFM kolozsvári ferences szerzetesnél 
lehet a 0746–774701-es telefonszámon.

Jazzkoncert
Jazzkoncertet ad május 7-én 19 órától a 

Marsal trio Csíkszeredában, a Nagy István 
Művészeti Szakközépiskola aulájában. Az 
együttes tagjai: Domonkos Gábor – basszusgi-
tár, Fekecs Ákos – dob, Marsal Ferenc – zon-
gora. Jegyek a helyszínen kaphatók, ára: 5 lej.

3D-s mozifilmek
Holnap 17.30-tól az Alkonyat: Napfogyat-

kozás című filmet, 20 órától pedig a Kaptár: 
Túlvilág című filmet vetítik a Fidelitas Egye-
sület mozitermében, pénteken 17 órától az 
Avatart, 20 órától pedig A Karib-tenger kaló-
zainak 4. részét. Szombaton az alábbi filmeket 
kísérhetik figyelemmel: 11 órától a Johnny 
English újratöltve címűt, 15.30-tól a Delfines 
kalandot, 18 órától a Hupikék törpikék mesefil-
met, 20 órától pedig az Alkonyat: Napfogyatko-
zás című filmet. Vasárnap 11 órától láthatják a 
96 perc című alkotást, 13 órától A Karib-tenger 
kalózainak kalandjait, 15.30-tól a Csoda csibe 
mesefilmet, 17.15-től az Alkonyat: Napfogyat-
kozás című filmet, majd 19.30-tól az Avatart.

Szülők iskolája

Májusban is folytatódik a Csíki Anyák 
Egyesülete Szülők iskolája elnevezésű elő-
adássorozata. Kedden 18 órai kezdettel a 
Hargita Megyei Kulturális Központ alagsori 
termében Váta Emese logopédus, gyógype-
dagógus, pszichológus tart előadást Mondd 
ki szépen! címmel a gyakori beszédhibákról, 
a nyelvi-kommunikációs zavarok javításáról, 
és arról, hogy a tiszta artikuláció, az anyanyelv 
megfelelő fejlettsége elengedhetetlen az olva-
sás-írás tanításához, valamint az ismeretszer-
zés beszéddel összefüggő eszközrendszerének 
elsajátításához.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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www.parapista.com

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

– Ronda!

Nagyon Rövid Filmek Nemzetközi Fesztiválja

Très Courts 

ATrès Courts – Nagyon Rövid Filmek Nemzetkö-
zi Fesztiválját idén második alkalommal szervezi 
meg Csíkszeredában a Csíki Székely Múzeum. A 

csíkszeredai közönség holnap és pénteken 19 órai kezdettel 
a múzeum Kossuth utcai galériájában követheti figyelem-
mel a legfeljebb 3 perc hosszúságú, hazai és a világ különbö-
ző országaiból származó filmesek alkotásait. A filmfesztivál 
anyagát a szervezők a csíkszeredai és környező iskolák ren-
delkezésére bocsátják vetítések szervezése céljából. Az álta-
lános iskolások részére a családi válogatás, a középiskolások 
számára pedig a teljes anyag levetítését ajánlják. Az érdek-
lődő iskolák az info@csikimuzeum.ro e-mail címen vagy a 
0266–311727-es telefonszámon jelezhetik szándékukat.

para

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Borsodi L. László:  
Feljegyzések a földről. Versek

Felszabadítja a költőt a prózavers a gúzsban táncolás kényszerétől, a 
rím és ritmus béklyója fellazul, szabadjára engedve a költői képzele-
tet, a gondolatokat. De nem csorbul a vers mint műfaj tömörsége, 

lényegre törése, esztétikai tartalma. Borsodi L. László a prózaversben is ki-
próbálta magát, az irodalmi folyóiratokban és portálokon való megjelené-
sét követően begyűjtött biztatásra ciklusokba szervezte és kötetbe válogat-
ta legutóbbi prózaverseit, s Ráduly Margit értő illusztrációival kiegészítve 
bocsátja az olvasó elé.

A könyv terjedelme 80 oldal, kötött, ára: 19 lej. A könyv megvásárol-
ható a Gutenberg Könyvesboltjában 15%-os kedvezménnyel, 16 lejért 
(Csíkszereda, Petőfi utca 4. sz., tel.: 0266–316798).
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro email cím re vagy szer 
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda,Szentlélekutca45.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

hargitanépe

sudoku

kezdőszint haladó szint

skandipályázatiszelvény 2012.május2.

Hamegfejtimindenhéten(hétfő–péntek)azötskandifeladványt,és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesenszerkesztőségünkbevagybeküldipostán(530190Csíkszereda,Szentlélekutca45.szám),résztvehet
nyereményjátékunkon, amelyen hetente ahelyesmegfejtőkközöttértékeskönyvnyereményt,havontapedig1havi
előfizetéstsorsolunkkilapunkra.Azehetimegfejtéseket2012.május16-igkellbeküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
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A rejtvényben 
thomAx huxley egyik 

gondolAtát idézzük: 

„Az Alkotó élet titkA Az, 
hogy felnőttkorban is 

megőrizzük ...” 
(befejezése a rejtvényben!)


