
Legendák, mendemondák, konkrét LeLetek 

Nagyboldogasszony temploma 
– újra felfedezve

Falba épített ember, Báthory András kelyhe, dögkúthoz vezető alagút, török ruhás Pilátus, kripták, 
csontvázak és egy régi vár emléke – mind-mind a karcfalvi vártemplomhoz kapcsolódik. Legendák, 

mendemondák és konkrét leletek, szakértői megállapítások együttese alkotja a rendkívül szép fekvésű 
Nagyboldogasszony templomának varázsát. > 5. oldal

Több mint 3 millió lejt fordítanak a karcfalvi vártemplom, az A kategóriába sorolt műemlék restaurálására. Új titkok, építészeti remekek tárulnak fel fotó: balázs árpád

Ponta és a székely-
földi választások
A székelyföldi önkormány-

zatok élére nagyon tapasztalt 
és jó politikai, adminisztratív, 
kompromiszumkészséggel meg-
áldott embereket kell vá-
lasztani. Erős önkormány-
zatokra van szükség, hogy 
álláspontunkat a lehető leghaté-
konyabban képviseljük.
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 Isán István Csongor

Csalás  
Isten nevében

Egyházi pecséttel ellátott pa-
pírral játssza ki az em-

berek bizalmát egy csaló 
– figyelmeztették a híveket 
a gyergyószentmiklósi Szent Ist-
ván-templomban

székeLy majáLIs

Drótkötélen 
lógtak az RMDSZ 

jelöltjei
Szaladgáló gyerekek, vidám ze-

ne, kulturális műsorok, tema-
tikus sátrak, és ami egy ilyen ren-
dezvénynél nagyon fontos: gyö-
nyörű tavaszi idő fogadta 
a mintegy kétezer érdeklő-
dőt, akik szombaton elláto-
gattak a homoródfürdői székely 
majálisozásra. 

Nyirő-újratemetés

Újabb vita
Nem kapott köz terület- hasz-

nálati engedélyt Nyirő Jó zsef 
író újratemetésének társszervezője. 
A polgármesteri hivatal közölte: 
lehet, hogy addig fel szedik a 
kockaköveket a Márton Áron 
téren, a szertartás helyszíne-
ként a Szent Miklós-hegyi plébánia-
templom előtti teret javasolják.

Továbbra is 
dobogón az SZKC 94Ráduly: Mindenkinek 

megtelhet a hócipője 10Betöltötték 
a gazdák szemét

hiRdeTéSeK

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,4044î
1 amerikai dollár USd 3,3525î
100 magyar forint hUF 1,5448î

hatos lottó

ötös lottó

SZeReNCSeSZáM: 8058481
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> Újabb orvoslakások épülnek. A 
korábban épült nyolc orvosi szolgálati 
lakás mellé újabb négyet építtet Har-
gita Megye Tanácsa Csíkszeredában, a 
megyei kórház közvetlen szomszédságá-
ban. – A szolgálati lakásokat elsősorban 
azoknak az orvosoknak szánjuk, akik 
a szakemberhiánnyal küszködő osztá-
lyokon helyezkednek el. Kórházunk 
ellátóképességét, reakciókészségét és a 
gyógyítás hatékonyságát növelhetjük 
azáltal, hogy újabb négy szakorvost ho-
zunk Csíkszeredába – mondta pénte-
ken, az alapkőletételkor Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök. – Két dologra van 

szükség, hogy a jó szakembereket me-
gyénkbe csalogassuk: az egyik a szakmai 
körülmények és a jó felszereltség, vala-
mint a szolgálati lakás. Mind a kettőt 
tudjuk biztosítani – hangsúlyozta Vitos 
Attila orvosigazgató. A tervek szerint 
két földszinti és két manzárdlakás épül, 
nappali és hálószoba, előszoba, fürdő 
és konyha tartozik mindegyikhez, saját 
hőközponttal lesznek ellátva. Az épület 
hasznos felülete 208,96 négyzetméter 
lesz, a beruházás értéke 445 000 lej. A 
kivitelezés tervezett időtartama 180 nap 
– közölte Orbán Béla, a megyei tanács 
beruházási igazgatója.

> Összefogás Balánbányán. Nyílt le-
vélben gratulált az RMDSZ Csíki Terü-
leti Szervezete Papp Elődnek, az EMNP 
székelyföldi régióelnökének, amiért sikeres 
tárgyalások után mindkét politikai alaku-
lat ugyanazt a magyar polgármester-jelöl-
tet támogatja Balánbányán. „Balánbányán 
az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt 
példát mutat mértékletességből, felelősség-
tudatból, mert közösen támogatja az esé-
lyes független magyar jelöltet, Brezovszky 
Györgyöt. Az EMNP által Balánbányán 
tanúsított felelősségteljes magatartásért kö-
szönetet mondunk Papp Előd székelyföldi 
régióelnöknek, akivel Borboly Csaba soros 

megyei elnök felkérésére az elmúlt hetek-
ben a balánbányai közös polgármester-állí-
tás tárgyában sikeres egyeztetések zajlottak. 
Bízunk benne, hogy Vasláb, Tölgyes és akár 
más román többségű megyei településeken 
is a kölcsönös visszaléptetések által biztosí-
tani tudjuk, hogy eséllyel indulhassanak a 
közös magyar polgármesterjelöltek, és eh-
hez csatlakozik a Magyar Polgári Párt is” – 
hangsúlyozta közleményében Becze István, 
az RMDSZ Csík Területi Szervezetének 
ügyvezető elnöke, egyúttal reményét fejez-
ve ki, hogy a tisztességes verseny feltételeit 
biztosító etikaikódex-javaslatukhoz csatla-
kozni fog az EMNP és az MPP is.hí
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Legutóbb egy 14 éves fiút szállí-
tottak a csíkszeredai kórház sür-
gősségi osztályára viperamarás 
gyanújával. Az eset május 3-án 
történt, de mint megtudtuk, nem 
az első volt az idén.

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

Huszonnégy órán át az in-
tenzív terápiás osztályon 
tartották azt a 14 éves fiút, 

akit a Csíkszereda melletti Suta kör-
nyékén mart meg – feltételezhetően 
– egy vipera. Mivel nem sikerült pon-
tosan megállapítani, hogy a harapást 
mi okozta, miután megkapta a vipe-
ramarás elleni szérumot, a gyermeket 
a somlyói fertőző osztályra szállítot-
ták, ahol veszettség elleni kezelést is 
kapott – tájékoztatott dr. Vitos At-
tila, a kórház orvosigazgatója. Mint 
közölte, a gyermek állapota stabil. 
Információink szerint április utol-
só hétvégéjén is szállítottak vipera-
marásos beteget a csíkszeredai kór-
házba. A sérült, egy balánbányai 
nő az erdőben kirándult, amikor a 
vipera megmarta a lábát.

– Igen sok viperát láttam az 
idén, sokkal többet, mint más évek-

ben – mondja egy, az erdőt gyak-
ran járó vadász. A jelenségre nem 
tud magyarázatot adni, hiszen úgy 
tudja, a kígyók az enyhe tél után 
gyakoriak, az elmúlt tél pedig nem 
ilyen volt. 

Van szérum készleten – leg-
alábbis ezt állítja dr. Demeter 
Ferenc, a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház menedzsere. 
Azt mondja, ebből a szérumból 

sokat nem tartanak készleten, hi-
szen elég drága, ráadásul nagyon 
rövid az eltarthatósági ideje, de 
mivel könnyen beszerezhető, 
az ellátásban nem szokott fenn-
akadás lenni. Demeter szerint 
mindig van a kórházban szérum, 
ám sok esetben beadására nincs 
szükség, mert a felénk előforduló 
sok kígyómarásból kevés a vipe-
ramarás. 

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a Secotrans-Ind Kft. (Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242., Hargita me-
gye, J19/375/2003, RO15401671) jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltá-
sos árverés révén eladja az adós tulajdonába tarozó alábbi javakat:

◆ P802-es kotrógép, 16,5 tonna, gyártási év 1991 – értéke 21 000 lej
◆ földgyalu 650, 7,5 tonna, sérült – értéke 7 500 lej

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 
május 17-én 12 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugár-
út 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) a javak nyílt kikiáltásos árverés útján történő 
eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell helyez-
niük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a kezdés előtt és 
be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. Bővebb felvilágosítás a jogi felszá-
moló székhelyén, a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon 
vagy a 0266–317373-as faxszámon.

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
– Vár tér 1. sz. –

NYILVÁNOS VERSENYTÁRGYALÁST SZERVEZ
2012. május 31-én 11.00 órakor

a Csíkszereda, Hargita utca szám nélküli, 335 m2 terület nyílt verseny-
tárgyalásos haszonbérbe adására, parkoló létrehozásának céljával, 25 
éves időtartamra, évi 1,5 euró/m2 minimális járadék ellenértékében.

Árajánlatokat 2012. május 31-én 10 óráig fogadunk el a polgár-
mesteri hivatal székhelyén, amelyek felbontására 2012. május 31-én 11 
órakor kerül sor.

Az árverési ügycsomó és bővebb felvilágosítás a polgármesteri hi-
vatal 103-as irodájában vagy a 0266–315120/119-es telefonszámon 
igényelhető.

SZENT FLóRIÁN OLTALMÁT KéRVE

Tűzoltószertárt avattak 
Csíkcsicsóban

Sokasodnak a kígyómarások

Bár hideg volt a tél, mégis elszaporodtak a viperák fotó: sipos szabolcs

hirdetések

HN-információ

Két, tűzoltóautók szá-
mára kiképzett garázs-
ból, szerelőműhelyből, 

az önkéntes tűzoltóknak ki-
alakított öltözőkből és az ön-
kéntes parancsnok munkáját 
szolgáló irodából álló modern 
tűzoltószertárt avattak tegnap 
Csíkcsicsóban. A helyi önkor-
mányzat épülete mellett kiala-
kított létesítmény ugyan már 
2010 őszétől működőképes, 
azonban a beruházást most 
tekintik lezártnak – közölte 
lapunkkal Balló József polgár-
mester. A szertárra összesen 
450 ezer lejt fordítottak, az 
összeg mintegy 85 százalékát 

a helyi költségvetésből gazdál-
kodták ki, a fennmaradó részt 
Hargita Megye Tanácsa biz-
tosította. Május 4-én Flórián, 
a tűzoltók védőszentjének és 
tűzoltók nemzetközi napjának 
tiszteletére kisebb ünnepséget 
szerveztek az önkéntes lánglo-
vagok számára, tegnap pedig 
a település teljes közösségét 
meghívták az avatóra, amelyen 
megjelent Korodi Attila kép-
viselő, Tánczos Barna államtit-
kár, Gheorghe Pop, az Olt Sür-
gősségi Esetek Felügyelőségé-
nek parancsnoka, Nagy József 
plébános, Szentes Antal megyei 
tanácsos és a helyi tanácstestü-
let több tagja. 

Környezetvédelmi tevékenységeket támogat 
a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás

Természet- és/vagy környezetvédelmi tevékenységek támogatására írt ki pá-
lyázatot a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás. A kiírás olyan Hargita megyei 
civilszerveződéseknek szól, melyek alapító okirataiban szerepel a természet és/
vagy környezetvédelmi tevékenység. A támogatott tevékenységek közé tartoz-
nak a szemétmegelőzési, szemétgyűjtési akciók, a környezettudatos nevelés 
iskolákban és óvodákban, Hargita megye természeti értékeinek népszerűsíté-
se (reklámanyaggyártás), ismeretszerző táborok szervezése gyerekek számára, 
alkotótáborok szervezése gyerekek számára, valamint a Hargita megye kincsei 
fotóverseny megszervezése. A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 49%-ban 
finanszírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumentáció és bő-
vebb információ elérhető az egyesület weboldalán: www.adiharghita.ro vagy 
az egyesület székhelyén: 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 
402-es iroda.

Pályázati felhívás fiatal kutatóknak

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás pályázatot hirdet olyan Hargita 
megyei fiatal kutatók számára, akik kutatói tevékenységet folytatnak a követ-
kező területeken: természettudomány, földrajz, geológia, biológia, ökológia, 
mikrobiológia, talajtan, régészet, barlangászat, turisztikai marketing, társada-
lomkutatás. A támogatott tevékenységek közé tartoznak a következők: fogyó-
eszközök, felszerelések beszerzése, szolgáltatások, javak bérlésének költségei 
(meg kell nevezni a javakat/szolgáltatásokat, az illető szolgáltatásoknak pedig 
meg kell felelniük a kutatási területnek – lehetnek például laboratóriumi vizs-
gálatok, felmérések stb.); nyomdai, sokszorosítási, feliratozási és más hason-
ló költségek (maximum 25% a projekt teljes értékéből); szállítási költségek, 
valamint más célirányos költségek, tanulmányok, kutatások megvalósítása, 
szaktanácsadás.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás jutalomdíj formájában finan-
szírozza a benyújtott projekteket, a teljes pályázati dokumentáció és bővebb 
információ elérhető az egyesület honlapján – www.adiharghita.ro – vagy az 
egyesület székhelyén – 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 4. emelet, 
402-es iroda.

TAPLOCA

Felrobbant egy 
transzformátor

Jelentős üzemzavar keletkezett  
pénteken délután az Electrica 
Rt. Taplocán található 110-es 

számú stációjában, ahol egy transz-
formátor robbant fel. A szomszédok 
a robbanás hallatára kihívták a tűzol-
tókat, azonban a meghibásodás nem 
okozott akkora tüzet, amit el kellett 
volna oltaniuk. A meghibásodás 
következtében áram nélkül maradt 
Csíkszereda nagy része. – Szeren-
csére nem történt nagy baj, a meg-
hibásodást egy órán belül sikerült 
kijavítani. Igaz, nagyon sok ház-
tartás villanyáram nélkül maradt 
a csíki körzetben, ez azonban nem 
tartott sokáig, mivel embereink 
egy óra leforgása alatt megjavítot-
ták a rendszer tönkrement eleme-
it – mondta az Electrica Rt. egyik 
munkatársa.
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Ha minden a papírforma szerint halad, akkor 
ma délután a parlament bizalmat szavaz a Ponta-
kabinetnek. Romániai magyar szempontból sok 
jót nem ígér az új kormány, kiszivárogtatott infor-
mációk szerint első intézkedésük a marosvásárhe-
lyi magyar orvosi egyetem megszüntetése lesz. Az 
is borítékolható, hogy nem fognak nagyberuházá-
sokat támogatni a magyarlakta településeken, hi-
szen a román vidékek szavazóinak megvásárlása 
lesz a cél a novemberi választásokig. Ennek a kor-
mánynak a regnálása egyéb szempontok szerint is 
károsnak ígérkezik. A tanügyminiszter (aki meg-
hamisította önéletrajzát, olyan egyetemeket írva 
bele, ahová nem járt) feltett szándéka, hogy vissza-
fordítja a tanügyi reformot, amit a leköszönő Funeriu 
miniszter elkezdett. Corina Dumitrescu ugyanis egy 
diplomagyárnak tekintett magánegyetem éléről ugorna 
át az oktatási tárca élére. A kormányprogram szerint 
könnyítene az egyetemi oktatók szakmai előremenetelét 
szabályozó előírásokon (magyarán újra futószalagon 
lehetne egyetemi tanárokat gyártani), csökkentené az 
állami egyetemeken a helyek számát (ezzel éppen a 
magánegyetemek malmára hajtaná a vizet). A mező-

gazdasági miniszter Daniel Constantin PC-s politikus 
éppen a mezőgazdasági tárcát vezetné, amellyel gazdá-
ja, Dan Voiculescu perben áll több tízmilliós károkozás 
miatt. Titus Corlăţean, aki igazságügy-miniszter lesz, 
azt nyilatkozta nemrég, hogy az Adrian Năstasét vizs-
gáló ügyészt ki kellene végezni.

A nemzetközi sajtóban sorozatban jelennek meg 
a negatív cikkek a Ponta-kormányról, annak ellené-
re, hogy még be sem iktatták, a lej pedig folyamatosan 
gyengül az euróval szemben.

Románia nem fog jó irányba haladni a választá-
sokig, a kormányprogram olyan nagylelkűségről ta-
núskodik, amit a gazdasági helyzet nem támaszt alá. 
Hogy az ígéreteket be lehessen tartani, valószínűleg az 
állami befektetések mértékét fog ják csökkenteni. 

A székelyföldi önkormányzatok élére na-
gyon tapasztalt, jó politikai és adminisztratív, 
kompromiszumkészséggel megáldott embereket kell 
választani. Ellenkező esetben csak a szlogenekkel 
maradunk, de nem lesz teljes körű magyar oktatás, 
nem lesznek munkahelyteremtő beruházások, a 
visszafejlődés útjára lépünk. Erős önkormányzatok-
ra van szükség, hogy álláspontunkat a lehető legha-

tékonyabban képviseljük. Ha június után konfliktuális, 
állandó belső vitáktól marcangolt helyi vezetések lesz-
nek, akkor bukaresti érdekérvényesítő közösségi képessé-
günk az utóbbi évek leggyengébb szintjére süllyed, és ezt 
bőrünkön is, pénztárcánkon is megérezzük majd. Nem 
lesz kellemes.

Ponta és a székelyföldi 
választások

            NÉZŐpoNt n Isán István Csongor

hargitanépe

Szaladgáló gyerekek, vidám 
zene, kulturális műsorok, te-
matikus sátrak, és ami egy 
ilyen rendezvénynél nagyon 
fontos: gyönyörű tavaszi idő fo-
gadta azokat, akik szombaton 
ellátogattak a homoródfürdői 
majálisozásra. A polgármes-
terekből lett szakácsok ízes 
főztje, a minőségi borok, és a 
jó szilvapálinka csak kelléke 
volt a családias hangulatú ren-
dezvénynek, így nem is csoda, 
hogy közel kétezren látogattak 
ki. A végén néhány jelölt el-
szállt a majálisozók feje felett, 
a meglepett eszem-iszom kö-
zepette néhányan pár pillana-
tig a szilvapálinkát okolták a 
„látomásért”. 

Politikai rendezvényekre 
járni nem mindig kelle
mes. Nehéz a téma, a po

litikusok szeretnek mellébeszél
ni, mindig megfeszítetten kell 
figyelni, mert sokszor a szavak 
mögött érdekes tények lapulnak 
meg. Ezért aztán a riporter felve
szi gyanakvó hangulatát, amikor 
ellátogat egy olyan helyre, ahol 
politikusok szólalnak fel. Ennek 
megfelelően készültem én is a 
hétvégi Homoródfürdői ren
dezvényre, ami majálisnak volt 
nevezve a meghívóban, de felszó
lalókkal.

A tizenegyre meghirdetett 
rendezvényre kis késéssel érkez
tem, de az volt az érzésem, hogy 
valamit elírtak a meghívóban, 
hiszen alig negyedórával a hi
vatalos kezdési időpont után 
már nyüzsögtek az emberek, a 
színpadon ropták a táncot a kü
lönböző együttesek, és a hallga
tóságtól meg is kapták a nekik 
kijáró tapsot.

Öltönyös, karót nyelt hi va
talanokok helyett pedig kifes
tett arcú gyerekek, a kicsik fi
cánkolása miatt néha aggódó 
anyukák töltötték be a teret, 
míg a férfiak jó hangulatban 
beszélgettek.

Természetesen az RMDSZes 
polgármesterek most sem tud
tak letenni a parancsolgatásról: 
főzőcsapataikat igazgatták hi
vatali szigorral, ennek megfe
lelően ellenállhatatlan illatok 
terjengtek a levegőben. A gyo
morrontás ellen pedig megfele
lő itókáról is gondoskodtak a 
szervezők: minőségi borok, jó 

pálinka és a szomjasabbjának 
még sör is rendelkezésre állt.

A gyanútlan látogató, ha 
nem figyelt oda, akkor gondol
kodhatott a taxi hívásán, mert 
a házigazdák nem hitték volna, 
hogy mindenki legalább egyet 
nem koccint a egybegyűltek 
egészségére. A pohár pálinkára 
aztán enni kellett. A lacikony
hán felszolgált, a megkenés el
lenében kínált zsíros kenyér volt 
az előétel, utána következett a 
legnehezebb rész: visszautasíta
ni a hihetetlen finom kínálatból 
valamit, ugyanis annyian és any
nyifélét főztek, hogy lehetetlen 

volt mindegyikből enni. Utána 
következett a bor.

A családias hangulatnak 
megfelelően a politikusi be
szédek sem nyakatekert mon
datokból, cifrázott ígéretekből 
álltak. A személyes hangulatú 
üzenetekben a felszólalók (Ke
lemen Hunor, Borboly Csaba, 
Bende Sándor, Birtalan József ) 
arra biztatták a jelenlévőket, 
hogy viszály helyett az össze
fogást válasszák, és megígérték, 
hogy kormányszereppel vagy 
anélkül, az RMDSZ továbbra 
is a magyar közösség érdekeit 
fogja képviselni. 

A kilátogatók közül sokan 
kihasználták a lehetőséget, 
hogy egykét szót váltsanak az 
RMDSZ vezetőivel és a jelöl
tekkel, jó tanácsokban sem volt 
hiány, voltak fotózkodók is. 
Délutánra, a jó ebéd, a beveze
tő pálinka és az emésztést segítő 
ménesi borok után dalolástól 
volt hangos a völgy. Ezért az
tán amikor a megyeitanácsos
jelöltek, élükön Borboly Csa
ba elnökjelölttel drótkötélen 
lógva szálltak el a majálisozók 
feje felett, volt, aki ráncolta 
a szemöldökét, elkönyvelve, 
„hogy valami volt a pálinká
ban”. A pálinkában azonban 
csak az volt, ami oda járt, akár
csak a borban és az ebédben. Ez 
utóbbi aztán okozott is némi 
problémát, természetesen nem 
azoknak, akik fogyasztottak 
belőle, hanem azoknak, akik el 
kellett döntsék, hogy melyikre 
mondják rá: ez a legjobb. Végül 
megszületett a döntés: minden
ki díjat kapott. A rangsorolás 
kedvéért a zsűri úgy döntött, 
hogy a homoródszentmártoni 
tűzoltók főzték a legfino
mabb tűzoltótokányt, míg a 
gyergyócsomafalviak a legkitű
nőbb levesért vehették át jutal
mukat. A gyergyóalfalviak kap
ták a legjobb ízesítésért járó dí
jat, a legjobb szlogennek a dán
falvi csapatét találták („Minőség 
nagy mennyiségben”), a legjobb 
ásványvízért Csíkszentkirályt il
lette díj, a legszebb egyenruhás 
lányoknak pedig a karcfalvi csa
patot kiáltották ki. A díjazást a 
polgármesterjelöltek zenekará
nak fellépése követte, a közös 
nótázást aztán a tábortűz mel
lett folytatták.

Isán István Csongor

BorBoly elSzállt A mAjálISozók feje fölött

Drótkötélen lógtak az RMDSZ jelöltjei

Tiroli drótkötélpályán. Volt, aki ráncolta a szemöldökét, hogy „valami volt a pálinkában...”
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Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere decem-
berben exkluzív interjút adott a 
Hargita Népének, amelyben be-
jelentette: nem indul a helyha-
tósági választásokon, nem kí-
ván többé városvezetői tisztsé-
get vállalni. Elhatározását több 
okkal magyarázta: kifogásolta 
a közigazgatást meghatározó 
„tarthatatlan állapotokat”, azt, 
hogy a térségben, a hivatalban 
és a sajtóban „több a besúgó, 
mint ’89 előtt”, hogy „az egész 
államapparátust a szomszé-
dunk, a nagyszakállú püspök 
irányítja”, illetve nehezményez-
te, hogy szerinte „az RMDSZ-
en belül olyan emberek, akik 
még semmit nem tettek le az 
asztalra, azon munkálkodnak, 
hogy átvegyék a hatalmat a vá-
rosban”. Ráduly végül mégsem 
járult hozzá az interjú közlésé-
hez: felkérte a lapunkat, hogy 
tekintsünk el az anyag meg-
jelentetésétől, mivel döntését 
nem tekinti véglegesnek, és 
időre van szüksége, hogy át-
gondolja, búcsút mond-e köz-
életi karrierjének. Az interjút 
a napokban megjelentette egy 
internetes portál, illetve rész-
leteit több szerkesztőség is 
publikálta. Most ismét interjút 
készítettünk a városvezetővel, 
aki jelenleg újabb mandátumért 
indul. Döntésének emberi okai-
ról kérdeztük. 

– Másfél évtizede van közéle-
ti pályán. Ezalatt többnyire a napi 
ügyekről nyilatkozott, tervekről, meg-
valósításokról beszélt, jogszabályokat 
vitatott vagy állásfoglalásokat ismer-
tetett. Kevés szó esett Ráduly Róbert 
Kálmánról, a férfiról, a férjről, a csa-
ládapáról, az emberről. Most itt az al-
kalom. Mit gondol, mivel lett másabb 
az élete, mint lett volna akkor, ha más 
pályát választ?

– Érettebbé, felelősebbé váltam. 
A közéleti szerep rengeteg időt és 
energiát igényel, de ami ennél is 
fontosabb, jelentős kockázattal jár. 
Művészet megtalálni az egyensúlyt 
a tág és a szűk közösség, a társada-
lom és a család között. Nekem is 
nehezen ment. Mondhatnám azt 
is, hogy parlamenti képviselőként 
nem is ment igazán. Ez volt az egyik 
lényeges oka annak, hogy 2004 jú-
niusában váltottam. Hadd vázoljam 
a helyzetet egy rövid történettel. 
Csütörtök este érkeztem rendszerint 
haza, hiszen a parlament tagjai pén-
teken hagyományosan választókerü-
letükben tevékenykednek. Fél nyolc 
lehetett, amikor átléptem lakásunk 
küszöbét, és első lendületemben be-
nyitottam a fiaim szobájába. A két 
legényke, mert akkor csak ketten 
voltak még, édesanyámmal játszott. 
Rájuk köszöntem, és vártam, hogy 
repülnek felém. Ehelyett Robici rám 
szólt: Apu menj ki, zavarsz. Egy világ 
omlott össze bennem. Rájöttem, 
hogy a gyermekeim életében a na-
ponta jelen levő édesapám a férfi. A 
székely ember már csak ilyen. Életé-
ben rengeteg az örömteli pillanat, a 

sikerélmény, mégis a csapások azok, 
amelyek jelentősen átszabhatják a 
megszokott életvitelét.

– Polgármesteri évei alatt is volt 
része ilyen drámában?

– Igen. 2007 októberében édes-
apám elhunyt. Az energikus, fiatalos, 
életerős férfi egész nap tűzifát készí-
tett nővérének, a kemény munka 
végeztével összeesett és meghalt. Ke-
mény csapás volt. Olyannyira, hogy 
hónapokig nem akartam tudomásul 
venni. A hagyatékot is egy nappal 
a két éves évforduló előtt voltam 
hajlandó rendezni, akkor is Komsa 
Sándor közjegyző barátom nógatá-
sára. Ha nincs jogszabály, amely ki-
mondja, hogy a két éven belül lebo-
nyolított hagyatékok adómentesek, 
valószínűleg még ma sem rendezem 
ezt a kérdést.

– Ne vegye rossz néven, de meg-
kérdezem: mi volt az örökség?

– Egy csíkszeredai garzonlakás 
és bádoggarázs, egy, a forgalomból 
2005 decembere óta kiíratott 1958-
as gyártmányú kombi Volga, egy 
1986-ban főjavításon átesett, 1975-ös 
gyártmányú Dacia 1300-as, valamint 
jelentős értékű ingóságok és készpénz. 
Az igazi öröksége azonban nem ez. 
Hanem egyenes, igazi székely mivol-

ta, szülőföldszeretete, ragaszkodása 
édesanyjához, intelmei, személyes 
példája. Az impulzív, szókimondó 
természetével együtt, amit kétségkí-
vül tőle örököltem. Halálával azon-
ban újfent ráébresztett az idő múlan-
dó voltára. Még szorosabbra fűztük 
a lazának addig sem nevezhető szála-
kat édesanyámmal és Szentegyházán 
élő anyósomékkal. Annyira, hogy 
utóbbiak két éve lakást vásároltak a 
közvetlen szomszédunkban. Felesé-
gem nagyapja Uzonban jelentős bir-
tokállománnyal rendelkezett, emiatt 
apósom sokáig ette a kulákgyerekek 
keserű kenyerét. A település növe-
kedése következtében beltelekké 
vált országút melletti terület eladá-
sából származó összeget fordították 
tömbházlakásra.  

– Ha már családi ingatla-
nokról beszélünk: vagyonnyilat-
kozatában már nem szerepel a 
csomortáni ingatlan.

– Sajnos nem. Több mint 
egy évtized birtoklás után bő két 
esztendeje kénytelenek voltunk 
megválni tőle. Nehéz döntés volt, 
hiszen amikor 1999-ben először 
megláttam, szó szerint szerelmes 
lettem a telekbe. Ma azzal nyugta-
tom magam, hogy az emberfia nem 
ragaszkodhat a végtelenségig földi 
dolgokhoz. Amúgy ez is egy másik 
rossz szokást kiiktató intő csapás fo-
lyamodványa.

– Volt ebből akkor bőven.

– Volt. Én is emberből vagyok. 
Fiatalkoromban őrülten szeret-
tem a sebességet, és ez a szenvedély 
nehezen akart elmúlni. Képviselő-
ként három és fél óra, nagy forga-

lomban három óra negyvenöt perc 
alatt száguldottam itthonról a par-
lamentig és onnan hazáig. Ahhoz, 
hogy teljes legyen a kép, azt is hoz-
zá kell tennem, hogy akkoriban a 
választottaknak egy Dacia 1310-es 
dukált. Szinte nem telt el úgy nap-
tári év, hogy ne kelljen ellátogat-
nom az autóbádogoshoz. Évente 

átlagosan 40 ezer kilométert ve-
zettem. Zivatarban, hófúvásban, 
áradásban és kemény hidegben is 
menni kellett. Lassan gyógyultam. 
A kockázatot jó közgazdászként 
biztosítással próbáltam rendez-
ni. Már 1997-ben életbiztosítást, 
majd tanulmányi biztosítást kö-
töttem minden gyermekemre. Sőt 
a feleségemmel közös elhatározás-
sal 1999 januárjában a lakást is az 
akkor még egyetlen gyermekünk 
nevére vásároltuk. Ebből aztán ha-
gyomány lett. Veress Albert dok-
tor úr, amikor 2002 októberében 
úgy döntött, hogy felszámolja a 
tőszomszédságunkban lévő orvosi 
rendelőjét, felkeresett és felaján-
lotta, hogy vegyük meg. Csalá-
dommal úgy döntöttünk, hogy 
amennyiben a lakásunkkal meg-
egyező négyzetméterárban adja, 
megvásároljuk. Édesapám adta a 
vételár egy részét, a másodszülött 
fiam lett a tulajdonos. Aztán négy 
évvel később édesapám nekem 
adományozta a családi örökség-
megosztáson rámaradt madéfalvi 
„őssét”. Folytattam a hagyományt, 
és néhai Ráduly nagyapám egykori 
házát melléképületestől és telkes-
től továbbírattam az időközben 
megszületett lányomra. 

A sebességhez visszatérve: hosz-
szú betegségnek halál a vége, szokták 
mondani. Esetemben ebből nem 
lett az, csak majdnem. A predeáli 
balesetemről sokat cikkezett a sajtó. 
A sors fintora, hogy akkor teljesen 
kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, 
hiába gurultam csak negyvennel, 
az ütközést nem lehetett elkerülni. 
Saját bőrömön is megtapasztaltam 
„a szerencsétlenség pillanatok alatt 
történik” bölcsesség igazát. A jogi 
huzavona évekig tartott. 2004 júniu-
sában az újságírók még arról faggat-
tak, mekkora az esélye annak, hogy 
bűnügyileg elmarasztalnak. Mára, 
hála Istennek, az ügy lezárult.

– A tavaly decemberben készült 
és utolsó pillanatban leállított in-
terjú ügye most újra felbukkant a 
sajtóban…

– Igen. Fél évig csak elektronikus 
postán küldözgették egymásnak az 
emberek. Legalábbis erre engedett 
következtetni az a tény, hogy isme-
rősi körömben sokan többször is 
utaltak bizonyos részleteire. Ennek 
ellenére én csak május első csütörtö-
kén, reggel olvastam. Nagy élmény 
volt látni a sorokat. Csak az zavart, 
hogy elhallgatták a szerző kilétét 
(az interjút Forró-Erős Gyöngyi, la-
punk munkatársa készítette – szerk. 
megj.), holott egy ütős beszélgetés-
hez legalább két fél és egy jó téma 
szükséges.

– Volt, aki azt sugallta, hogy fel-
sőbb utasításra nem jelenhetett meg.

– Voltak, vannak és lesznek. 
Sajnos a világháló virtuális terének 
mellékterméke ez az állapot. Ennek 
dacára térségünkre soha sem volt 
jellemző a felelőtlen fecsegés. Remé-
lem, hogy ez a jövőben sem fog szá-
mottevő teret nyerni. A konkrét eset 
pedig egyszerű. A székely második 
eszével van dolgunk. Ezúttal én is, 
mint Antal Attila férfiszabó nagy-
apja, másodszor is mértem, mielőtt 
vágtam volna. Nem a beszélgetés 
tartalma, hanem a fő üzenete miatt. 
Időt akartam adni magamnak a mér-
legelésre. Jól tettem, hiszen március 

óta, amióta egyértelművé vált, hogy 
folytatom, nem telt el olyan nap, 
hogy néhányan ne erősítették volna 
meg bennem döntésem helyességét. 
Amúgy is mindenkinek megtelhet 
néha a hócipője. A lényeg az, hogy a 
kiürítéséből tudjunk erőt meríteni a 
folytatáshoz.

– Önnek ezek szerint sikerült.

– Igen. Amint már mondtam, 
emberből vagyok én is. Néha el-
bizonytalanodom, néha szomor-
kodom, néha ordítani tudnék, 
és néha – ritkán ugyan – ordítok 
is. De keresztény ember módjára 
folyamatosan küzdök önmagam-
mal. Próbálom erősíteni gyengé-
imet, úgy, ahogy tavaly a húsvét 
előtti gyónásomkor a lelkiatya a 
budapesti Rózsák terén lévő ka-
tolikus templomban tanácsolta. 
Az életünk kísértések sorozata, és 
nem mindig egyszerű ellenállni 
ezeknek. Ma is sokan vannak, akik 
elhagyják hivatásukat, családju-
kat, szülőföldjüket. Akik feladják, 
akik váltanak, akik a könnyebb 
utat választják. Én próbálok jobb 
gyermek, jobb férj, jobb vő, jobb 
családapa lenni. Ezáltal talán jobb 
városatya is lehetek.

Forró-Erős Gyöngyi

 fotó: balázs árpád

INtERjú RáDuly RóbERt KálMáNNAl, CSíKSZEREDA polgáRMEStERévEl

„Mindenkinek megtelhet néha a hócipője”

„A sors fintora, hogy 
teljesen kiszolgáltatott 
helyzetbe kerültem, 
hiába gurultam csak 
negyvennel, az ütkö-
zést nem lehetett elke-
rülni. 2004 júniusában 
az újságírók még arról 
faggattak, mekkora az 
esélye annak, hogy bűn-
ügyileg elmarasztalnak. 
Mára, hála Istennek, az 
ügy lezárult.”

„Ma is sokan vannak, 
akik elhagyják hivatásu-
kat, családjukat, szülő-
földjüket. Akik feladják, 
akik váltanak, akik a 
könnyebb utat választják. 
Én próbálok jobb gyer-
mek, jobb férj, jobb vő, 
jobb családapa lenni.”
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Legendák, mendemondák, konkrét LeLetek 

Nagyboldogasszony temploma – újra felfedezve

Riport

Falba épített ember, Báthory 
András kelyhe, dögkúthoz vezető 
alagút, török ruhás Pilátus, krip-
ták, csontvázak és egy régi vár 
emléke – mind-mind a karcfalvi 
vártemplomhoz kapcsolódik. Le-
gendák, mendemondák és konk-
rét leletek, szakértői megállapítá-
sok együttese alkotja a rendkívül 
szép fekvésű Nagyboldogasszony 
templomának varázsát. A temp-
lomét, amely időközönként újjá-
születik, s amelyről a kíváncsi 
turista bőven talál anyagot az 
útikönyvekben – de mégsem árt 
újra felfedezni...

Atetőzet tönkrement, a falak 
felszívták a vizet, a torony 
bádogborítása rozsdás, a 

toronyba vezető lépcső életveszé-
lyes, de általában mindenhol szük-
séges a javítás – sorolja a karcfalvi 
vártemplom problémáit Farkas Ár-
pád plébános. – Az egyházközség 
ilyen komoly javítások elvégzésére 
képtelen lett volna, s mivel A kate-
góriás műemlék, ennek és Kelemen 
Hunor miniszteri közbenjárásnak 
köszönhető ez a jelentős (mintegy 
3 300 000 lejes) támogatás. Ilyen 
méretű beavatkozás csak akkor 
történt, amikor Némethy József 
főesperes megnagyobbíttatta (az 
eddig 15. századira datált) templo-
mot az 1790-es végén.

A befalazott embert
éppen ekkor, a templom bővítése-
kor találták meg, vagyis több mint 
kétszáz évvel ezelőtt. – Egy álló 
ember csontváza volt, teljes lovas 
felszereléssel, nyereggel, zablával a 
déli falban – magyarázza a karc-
falvi származású Bara Béla, aki úgy 
tudja, a csontváz Bécsbe került, de 
a második világháborút követően 
már nem volt meg.

– A kerítés falába egy ember 
keletnek bele volt állítva, olyan 
célból, hogy az erős legyen, tartós 
és emlékezetes – véli a kilencvene-
dik évén túl járó jenőfalvi Gábor 
László. – Így hallottam nagyapám-
tól. Volt ilyen elhatározott ember, 
hogy belement, béfalaztatta magát, 
s kész. Így akart meghalni. Nem 
szép halál, de... Én így gondolom – 
tette hozzá Gábor László, amikor 
arról faggattam, hogyan kerülhe-
tett a falba a csontváz. 

Ferenczi István régész 1943-ban 
megjelent tanulmányában úgy érté-

keli, hogy a karcfalvi halott szerepe 
az egyházerőd ellenségtől és egyéb 
veszedelemtől való megóvása volt, 
bár szerinte nem élő embert, csak 
csontvázat falazhattak be. A ku-
tatónak szerencséje volt, ugyanis 
Némethy József főesperes-kanonok, 
Nagy boldogasszonyfalva templo-
mának újjáépítője maga számolt 
be a leletekről Aranka Györgynek 
1802-ben. A beszámoló szerint az 
északi falba beépített csontváz „kezi 
között egy pár Patkó” volt.

Nem tudjuk, hogy ez a titok-
zatos ismeretlen egymaga volt-e az 
erődtemplom középkori falának 
erősítője, és valószínűleg ez most, a 
templomrestaurálás során sem fog 
kiderülni, de elvi lehetősége annak 
is van, hogy további csontvázak le-
gyenek a falakban. Az első kutatási 
hét után ugyanis kiderült, hogy a 
mai templom déli falai tulajdon-
képpen a középkori templomelőd 
sértetlen falai, a porticus padláste-
rében látszik a régi párkány magas-
sága, és megvan a déli bejárat felső 
része is, vagyis a középkori hajó a 
nyugati fal kivételével gyakorlatilag 
áll – tudtuk meg Botár Istvántól, a 
Csíki Székely Múzeum régészétől, 
aki munkatársaival együtt több 
fronton is dolgozik. Egy beomlott 
gödröt mutat a templom felszedett 
padlója alatt. Úgy gondolja, kripta 
lehet, bár azt ő is hallotta, hogy a 
helybéliek inkább

az alagút 
előkerülését várnák.

Mert azt mindenki állítja 
Jenőfalva- és Karcfalva-szerte, hogy 
a templom helyén valamikor vég-
vár állt, abba húzódtak veszedelem 
idején a helybéliek (persze a falut 
akkoriban Harcfalvának nevezték), 
s a templomból lejárat volt a vízre. 
„Kifutó egérlyuk volt a menekülők-
nek” – fogalmazott Gábor László. 

– A Székaszó pataka alatt alag-
út volt egészen a dögkúthoz. A mai 
templomból is oda jártak vízért, 
és mosni erre a patakra. Úgy hogy 
nagyon érdekes lesz, ha most ráta-
lálnak – jegyzi meg a jenőfalvi Bíró 
Józsefné Erzsébet. 

Az alagút titka valószínűleg ez-
úttal sem tárul fel teljesen, tudom 
meg az ásatást vezető Botár István-
tól. A régészeti kutatásra ugyanis 

egy hónapot kaptak, azalatt megfe-
szített munkával próbálják elvégez-
ni „a házi feladatot”, vagyis megál-
lapítani, hogy hol van a régi hajó, a 
régi fal, a régi torony és a régi szen-
tély. „Próbáljuk feltárni, hogy mit 
rejt az omlás, bár szerintem ott nem 
alagút, hanem egy újabb kripta vár 
majd ránk.” 

Teljes padlócsere lesz, kihordják 
a templomból a padló alatti törme-
léket és kicserélik lélegző-szuszogó 
kavicsra, hogy a ráhelyezett fa ne 
gombásodhasson meg. A régészek 
ennek kapcsán végeznek felügye-
letet és megelőző feltárást, mivel 
leírásokból és a tavalyi külső kuta-
tásokból is tudni lehet, hogy lennie 
kellett egy korábbi templomnak. – 
Szeretnénk megállapítani a gótikus 
szentély hosszát. Megtaláltuk már 
az 1796-ban elbontott nyugati ha-
rangtorony helyét is, amely utólag 
épült a hajóhoz – magyarázza Bot-
ár István, aki úgy véli, hogy a jelen-
legi Nagyboldogasszony-templom 
elődjét, valamint a Csonkatorony 
gótikus templomát ugyanaz a mes-
ter vagy ugyanaz az iskola építette. 
– Mindenképpen köze van a két 
templomnak egymáshoz, és biz-
tos vagyok benne, hogy a karcfalvi 
templom gótikus szentélye is a 15. 
század második felében épült. 

Sőt Botár István abban is biztos, 
hogy a még korábbi templomhajót 
sem bontották el teljes egészében az 
átépítéskor, csupán megtoldották és 
magasították, tehát nem a gótikus 
templom, hanem egy még korábbi 
templom hajója. „Megvan tehát a 
régi templom, és remélem, a hozzá 
tartozó szentélyt is megtalálom.”

A falképek esetében
Czimbalmos Attila falkép-resta-
urátor a szentély külső falán egy 
polikróm díszítőfestés nyomait 
próbálta felszínre hozni. – A minta 
jellegéből, illetve az analógiákból 
a 17. századra datálható, viszont 
nagyon gazdag és egyedi, mert ki-
csit eltér azoktól a típusmintáktól, 
amelyek errefelé, a Székelyföldön, 
hasonló helyeken lenni szoktak – 
mondja. – Ugyanis ez vörössel és 
okkerrel kombinált díszítőfestés, 
tehát nem a megszokott háromle-
velű lóhere, és az is érdekes, hogy a 
festés regiszterenként változik, van 

egy ritmusa, van egy rendszere az 
egész motívumvilágnak. Az egyik 
regiszterben találtunk egy nap- és 
holdmotívumot, vörösre megfest-
ve, nagyon szépen. A pálcatag alatt 
is egy végtelenített motívum fut 
körbe, szintén vörösre megfestve, 
illetve a párkányzat felső részén is 
egy ilyen keresztezett motívumot 
találtunk. 

A restaurátor a templom külső 
falán egy most napvilágra került 
feliratot mutat – valamikor ez a 
belső térben lehetett. Még nem 
lehet értelmezni, de néhány hét 
múlva többet tudunk majd, biztat, 
és folytatja a munkát a szentélyben, 
ahol a középkori díszítőfestés nyo-
mai is itt-ott feltűnnek.

A keresztút
A cinteremfal fülkéi üresen 

árválkodnak. A keresztút képei je-
lenleg Marosvásárhelyen Feketics 
Erika és Kiss Loránd festő-restaurá-
torok műhelyében vannak, hívja fel 
a figyelmem Farkas Árpád plébá-
nos. A 14 festmény felújítását nem 
a román művelődési minisztérium 
finanszírozza (mint a templomban 
zajló munkálatokat), a szükséges 46 
ezer lejt részben pályázatból (egy-
millió forint), részben önerőből 
teremtette elő az egyházközség. A 
festmények 1781-ben készültek. 

– Nagyon érdekes, hogy Pilá-
tust, aki római hivatalnok volt, tö-
rök ruhában, turbánnal ábrázolják 
az első állomás képén – jegyzi meg 
a plébános. – Valószínűleg népies 
festő festette, és abban az időben a 
rossz, a gonosz megtestesítője a tö-
rök lehetett, ezért kapott a római 
török ruhát.

– Erősen megviselt állapotban 
voltak a karcfalvi stációképek – erő-
síti meg Kiss Loránd, aki szerint a 
festmények feltehetően eredetileg 
is jelen helyükre készültek, de az 
időjárás viszontagságainak kitéve 
vásznuk elöregedett, törékennyé 
vált, összeszakadozott, a festékréteg 
az alapozóval együtt fölcserepezett, 
részben lehullt. Az egyik képnek 80 
százaléka hiányzik. 

– Mi a festményeket porta-
lanítottuk, a további festékréteg 
kipergésének elkerülése végett a 
festett felületet japán papírral véd-
tük le – sorolják a restaurátorok a 

munkafázisokat, a tisztogatást, az 
élberagasztást, a vászonpótlást, a 
konzerválást, a kasírozást, a vakke-
retre feszítést. A festő-restaurátorok 
úgy vélik, a stációképeknek elsősor-
ban kultúrtörténeti értékük jelen-
tős, mert betekintést engednek a 
18. századi székelyföldi falu vallásos 
világába. Restaurálásuk hamarosan 
kész, de a szakértők azt javasolják, 
hogy ne a kerítőfalban, hanem szá-
raz helyen állítsák ki őket.

Báthory kelyhe
Teleki József 1799-ben járta 

be Csíkot és örökítette meg élmé-
nyeit Úti jegyzések című írásában. 
A frissen felújított Nagyboldog-
asszony-templomnál is megfor-
dult: „Láthatod itt a szerencsét-
len Báthori András mise mondo 
köntössét, most egy oltár takarója. 
Ugyan az ö kehelit; a’ mellyen ez 
az irás van: Presbiteri (...) 1540. 
A templom régi, ajtaja (!) es volt 
de bé meszelték” – jegyezte fel. A 
kehely ma is megvan, tudom meg 
a plébánostól, aki szakértői tanul-
mányt is mutat a műkincsekről. 
Ebben szerepel egy 15. és egy 16. 

századi kehely is – kora szerint 
akár mindkettő lehetett volna a 
Pásztorbükkön meggyilkolt egy-
házfőé is, de bizonyíték nincs rá. A 
számon tartott miseruhák 19. szá-
zadiak, és hogy mi lett az oltártaka-
róul használt kasulával, nem lehet 
tudni. Úrmutató, keresztelőkészlet 
és egyéb műtárgyak is vannak a 
plébánia tulajdonában, de ezeket 
egyelőre nem lehet megtekinteni, 
mondja a plébános, s közben egy 
újonnan kialakított kiállítóter-
met mutat a plébánia épületében, 
amelyet már idén szeretnének be-
rendezni. Ugyanott illemhelyek 
is készültek a turistáknak. Mert 
Nagyboldogasszony egyházközség 
várja a látogatókat, és (valószínű-
leg Árpád-kori előzményekkel ren-
delkező) temploma régi kincseivel 
az új csodálókat. A tervek szerint 
decemberre befejeződhet a resta-
urálás – ugyanis a felújítás teljes 
összege szerepel a Művelődési Mi-
nisztérium 2012-es felújítási tervé-
ben aláírva, jóváhagyva – erősítette 
meg kérdésünkre Kelemen Hunor 
volt miniszter.

Daczó Katalin

Megelőző feltárást végeznek a régészek a vártemplomban. A régi templomhoz tartozó szentélyt is keresik fotó: balázs árpád

A templomban őrzött egyik kehely

A keresztút második stációja



Négynapos rendezvénnyel ün
nepelte a hétvégén harmincadik 
születésnapját a Szentegyházi 
Gyer  mekfilharmónia. Az ese
mény apropójára sikerült össze
verbuválni a régi tagokat is, akik 
felejthetetlen koncerttel ajándé
kozták meg a közönséget.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szűkösnek bizonyult péntek 
délután a szentegyházi Gábor 
Áron Művelődési Ház előadó-

terme, ugyanis több mint ezer ember 
volt kíváncsi a harmincadik születés-
napját ünneplő Gyermekfilharmónia 
koncertjeire, amelyekkel az egykori 
és jelenlegi tagok örvendeztették 
meg a közönséget.

– Mondhatni, ez a két kon-
cert volt az esemény fénypontja, 
a régi filisek közül nagyon sokan 
tértek haza külföldről és az or-
szágból, hogy ismét együtt da-
lolhassanak. Tulajdonképpen az 
elmúlt 30 év lényeges erőfeszítése 
hozott gyümölcsöt ezen az estén, 
ugyanis beteljesült az az álom, 
hogy a szentegyházi Fili-tagok a 
zene nyelvén találják meg a közös 
hangot. Felejthetetlen ajándék 
volt számomra a régi és jelenlegi 
filisektől – emelte ki Haáz Sándor 
zenetanár, karmester.

A rendezvénysorozat része-
ként 55-en tettek magyar állam-
polgársági esküt szombaton, és 
ezzel elkezdődött az a folyamat, 
amely során 660 Fili-tag és csa-
ládjaik élhetnek az egyszerűsí-
tett honosítási eljárással a kö-
vetkező hónapok folyamán. A 
Gyermekfilharmónia születésnap-
ja a Fili-ház gazdasági épületében 
kialakított Csűrka-Land kaland-
park felavatásával kezdődött. 
Felavatták a kecsetkisfaludi refor-
mátus templom kazettás meny-
nyezetének hasonmását is, amely 
a művelődési otthon mennyezetét 
díszíti.

Csütörtök este a hegykői Bolla 
Géza Gyermekkórus és a veresegy-
házi Gyermekzenekar és Kórus, 
pénteken a filisek, míg szombaton 
a sepsiszentgyörgyi Eufónia Ifjúsági 
kórus, a bukaresti Lyceum Consort 
régizene-együttes, valamint az ózdi 
Bolyky Tamás gyermektánccsoport 
lépett fel, az előadásokat minden 
este táncház és közös dalolás zárta.

A vasárnap a szabadtéri szóra-
kozásé volt. Az esővel fenyegető 
időjárás ellenére a Szeltersz-völgyébe 
vonult ki a Gyermekfilharmónia 
közössége a meghívott vendégekkel, 
ahol lovas vetélkedőt, íjászbemuta-
tót és főzőversenyt rendeztek. 

Csíkpálfalván, Csíkcsomortánban, 
Gyimesközéplokon és Gyimes fel
sőlokon álltak meg toborozni az
ezeréves határhoz ünnepelni in
duló csíkszéki huszárok.

T. A. 

Negyedik alkalommal indult 
toborzó útra több mint 50 
csíkszéki huszár, amelynek 

végállomása és legfontosabb mo-
mentuma a gyimesbükki ezeréves 
határnál való ünneplés és megemlé-
kezés volt. – Jó idő, ragyogó napsü-
tés kísért minket toborzó utunkon, 
ami egyébként nagyon sikeres volt. 
A polgármesterek és a faluközös-
ségek kitettek magukért: népvise-
letben fogadták hagyományőrző 
csapatunkat a gyimesi regruták, sőt a 
gyimesközéploki és gyimesfelsőloki 
polgármesterek hintóval vártak 
minket. A szállás és a vacsora is min-
denhol kitűnő volt – számolt be 

lapunknak Szőcs Elek huszárfőhad-
nagy. A csíkszéki Mátyás-huszárez-
red főhadnagya azt is közölte, hogy 
idén új elemekkel is bővült a tobor-
zó körút, hiszen a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes három tán-
cosa is velük tartott, akik minden 
toborzás alkalmával verbunkot jár-
tak, emellett pedig a legtöbb helyen 
„hejszát” is húztak a zenészek, ami-
be mindenki bekapcsolódhatott. 
– Emlékezetes volt a Széphavas 
tetején levő ebéd és az egyórás ün-
nepi műsor az ezeréves határnál. A 
szavalatok és teli torokból fújt hu-
szárnóták mellett egyperces néma 
csendet is elrendeltünk a lebontott 
szamosújvári huszárlaktanya emlé-
kére. Innen Böjte Csaba, valamint a 
helyi plébános áldásával indultunk 
útnak – mondta el a huszárok veze-
tője. A toborzón részt vevő huszá-
rok táborbontás előtt emlékérme-
ket és emléklapokat kaptak.
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„Időközben” világhírűvé váltak
Gyimesi huszártoborzó

hirdeTés

három évtized a zene és a közönség szolgálatában. Ünnepelt a Fili fotó: tamás attila
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Körkép
Egyházi „dokumEntumot” lobogtató kérEgEtő

Csalás Isten nevében
médiabEfutó – rEgionális döntő gyErgyószEntmiklóson

Tombolt a közönség a tehetségkutatón
Egyházi pecséttel ellátott papír
ral játssza ki a jóhiszemű embe
rek bizalmát egy csaló – figyel
meztették a híveket a gyer gyó
szentmiklósi Szent Istvántemp
lomban a mise végi hirdetésben. 
bartos károly plébános szerint 
egy nemrég börtönből szabadult 
személy téveszti meg az adakoz
ni hajlandókat.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mindig is segített a rá-
szorulókon a katolikus 
egyház, híveink hozzá-

szoktak, hogy néha támogatást ké-
rünk tőlük különféle jótékonysági 
célokra. Azonban ennek megvan a 
hivatalos formája és módja. Mi so-
sem küldünk senkit, hogy házról 
házra járva kéregessen – jelentette 
ki a Hargita Népe kérdésére Bartos 
Károly, a Szent István-plébánia 
plébánosa. Mint részletezte, az em-
bereket megtévesztő kéregetőt jól 
ismeri, a plébánián is megfordult 
már, illetve a hívek közül többen 
is jelezték, hogy érseki pecséttel 
ellátott „dokumentumot” lobog-
tatva kért anyagi támogatást az 
egyház javára. Ezért döntött úgy, 
hogy a mise végén hirdetésben 

hívja fel a figyelmet a csaló tényke-
désére. – Gondolnom kell azokra 
a hívekre is, akik ritkán jutnak el a 
templomba, illetve az idős, otthon 
ülő emberekre is. Figyelmeztetni 
kell őket, hogy vigyázzanak, kinek 
nyitnak ajtót! – indokolta a plébá-
nos, hogy a bűnüldöző szervek se-
gítségén túl a sajtónyilvánosságot 
is igénybe vette. 

A jól öltözött, középkorú, kö-
zéptermetű, kissé pocakos, őszes 
hajú, sima modorú férfi azonban 
nemcsak kéreget, hanem a keze 
ügyébe kerülő tárgyakat is „el-
emeli”. Így maradt mobiltelefonja 
nélkül Pupák-Felméri Zsuzsánna 
tanárnő, aki mindössze egy pilla-
natra tette le telefonját, hogy ala-
posabban szemügyre vegye a hiva-
talosnak tűnő papírt. 

– Ez olyan dolog, amiről nem 
szabad hallgatni, mert ahogy ve-
lem megtörtént, úgy bárki más 
megjárhatja – közölte a kárval-
lott, aki a rendőrségen is feljelen-
tést tett az elkövető ellen. Noha 
a rendőrségi feljelentést követő 
szembesítéskor felismerte Pupák-
Felméri Zsuzsánna a kéregetőt, ér-
tesüléseink szerint elegendő bizo-
nyíték hiányában a férfit szabadon 
engedték.

telt ház, fergeteges hangulat és 
tomboló közönség előtt mutat
ták be produkcióikat gyer gyó
szent miklóson a média be fu tó 
regionális döntőjére továbbju
tott versenyzők. a zsűri tizen
egy előadót vagy együttest jut
tatott a döntőbe.

 
Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

AMédiabefutó országos te-
het ségkutató verseny gyer-
gyó szentmiklósi regionális 

döntőjén telt ház és tomboló közön-
ség előtt versenyzett a sepsiszentgyör-
gyi, csíkszeredai, székelyudvarhelyi 
és gyergyószentmiklósi helyi szaka-
szokról továbbjutó 29 produkció a 
hétvégén. 

– A Médiabefutó 2012-ben is 
nagy közösségi felhajtóerővel ren-
delkezik Erdélyben, és ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
tehetségkutatónak köszönhetően 
új csapatok alakulnak, együttesek 
és szólóénekesek társulnak, talál-
nak egymásra, illetve külföldről 
térnek haza előadók – nyilatkozta 
Bodor László, a zsűri egyik tagja. 
A regionális szakaszra szinte min-
den versenyző új produkcióval ér-
kezett, így számos meglepetésben 
lehetett része a zsűrinek: volt, aki 

az elvárás alatt teljesített, viszont 
általánosan a legjobb formájukat 
hozták versenyzők a színpadon. 
Végül 11 produkciót juttattak to-
vább az országos döntőbe, így az 
egy hét múlva esedékes marosvá-
sárhelyi döntőn fellép: Adrienn 
popénekesnő, a Dead Smile zene-
kar, Deszke Ottilia popénekesnő, 
a DNS zenekar, a Face Today ze-
nekar, Fazakas Bernadett popéne-
kesnő, György Botond humorista, 
az S. D. FAME tánccsoport, a The 
Paranormals tánccsoport, a The 
Socks zenekar és az Ördögborda 
néptánccsoport. A regionális sza-
kasz versenyzői közül további egy 

produkció a már beindult és május 
10-én éjfélig, a mediabefuto.ro ol-
dalon zajló közönségszavazásnak 
köszönhetően még esélyt kaphat, 
hogy megmérettessen az országos 
döntőn. A közönségszavazásban 
nem vehetnek részt azok a pro-
dukciók, amelyek a közönség vok-
sainak köszönhetően jutottak a re-
gionális döntőre. A Médiabefutó 
második regionális döntőjét a ko-
lozsvári Euphoria Music Hallban 
tartották vasárnap, a KMDSZ Di-
áknapok keretében, ahol a maros-
vásárhelyi, nagyváradi, szatmárné-
meti és kolozsvári helyi szakaszok 
31 továbbjutója lépett fel.
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Rendezvényszervezést tanultak a diákok
Egészséges Székelyföldért 

A továbbjutók közt van a gyergyószentmiklósi The Socks együttes is fotó: miklós réka

hiRdeTéS

Egészséges székelyföldért cím
mel ingyenes egészségfelmérő 
programot indított hargita 
Megye Tanácsa, amelynek 
harmadik állomása gyergyó
cso mafalva volt, ahol több mint 
150 személyt vizsgáltak meg a 
hétvégén. 

M. R. 

Idén is folytatja lakossági egész-
ségfelmérő programját a me-
gyei tanács, a jelentkezők in-

gyenes szűrővizsgálatokon vehet-
nek részt. Az idei program újdon-
sága és egyben többlete is, hogy a 
magyarországi testvértelepülések 
egészségügyi szakemberei által 
végzett felmérést bővítették a he-
lyi szakemberek szolgáltatásaival. 
Az egészség hete akció keretében 
kezdődött az első szűrővizsgá-
lat május 2-án, pénteken viszont 

harmadik állomásként Gyergyó-
csomafalván szervezték meg, ame-
lyen a Gyulafehérvári Caritas 
családsegítő szolgálatával együtt-
működve díjmentesen négyféle 
alapanalízist végeztek el a lako-
sokon. A vércukor-, vérnyomás-, 
koleszterin- és trigliceridteszt 
költségeit Hargita Megye Tanácsa 
fedezte. Az orvosok több mint 
150 jelentkezőt vizsgáltak meg, 
akik igény esetén EKG-vizsgála-
tot és hepatitisz-szűrést is kérhet-
tek – ezek költségét a csomafalvi 
önkormányzat állta. A szakem-
berek szerint tíz megvizsgált sze-
mélyből háromnak túl magas a 
vérzsír – koleszterin – szintje. A 
szűrővizsgálat-sorozat folytató-
dik, és több mint húsz településen 
mintegy ötezer embert érint. Má-
jus 25-én Gyergyóditróba érkezik 
a karaván.

A Hargita Megyei Magyar Di
áktanács (HaDiT) és a Románi
ai magyar középiskolások szö
vetsége (MAKOSZ) hét végén 
tartotta Gyergyó szentmiklóson 
az Országos Képzéshétvége 
című tré ning sorozatát. a kép
zés cél ja olyan alapfokú tudást 
adni a diákvezetőknek, amely 
által tudatosan irányíthatják 
saját közösségük tevékenysé
geit, és hatékony tagjai lehet
nek diákönkormányzatuknak.

J. A. 

K ét nagy témakörben – 
rendezvényszervezésről 
és szervezetmenedzs-

mentről – szerezhettek isme-
reteket a hétvégi MAKOSZ-
képzésen az ország különböző 
vidékeiről érkezett diákok, emel-
lett jutott idő szórakozásra, ki-
kapcsolódásra is. – Az alapokat 
sajátítottuk el, olyan hasznos 
rendezvényszervezési ismerete-
ket, amelyeket egyetemen taní-

tanak – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Kakas Andor, 
a MAKOSZ ügyvezető elnöke. 
Mint mondta, az itt elsajátított 
ismereteket nemcsak a szerve-
zésben, hanem a diákszerveze-
tek hétköznapjaiban is tudják 
hasznosítani, hogy átláthatóbb, 
követhetőbb lehessen az ott zajló 
munka. 

– Ha nem lenne MAKOSZ, 
nem lenne ifjúsági élet – szö-
gezte le  Bodor László, a Ma-
gyar Ifjúsági Értekezlet elnö-
ke, arra buzdítva a jelen lévő 
diákokat, hogy vegyenek részt 
a MIÉRT rendezvényein is. 
Mint kifejtette, pályafutását ő 
is a MAKOSZ-ban kezdte, ahol 
sok hasznos készség elsajátítása 
mellett barátságokat, ismeretsé-
geket kötött, amit későbbi mun-
kája során hasznosítani tudott. 

Lukács Rajmund, a MAKOSZ 
elnöke szerint az ilyen jellegű 
rendezvényeik közvetlen haszna 
az, hogy erősítik a helyi diákta-
nácsokat. 

– Fontos, hogy megismerjük 
egymást és támogassuk egymás 
célkitűzéseit, erős, életképes 
diáktanácsokat hozzunk létre – 
hangoztatta Lukács.

Az Országos Képzéshétvégét 
az RMDSZ, a Communitas Ala-
pítvány és Hargita Megye Taná-
csa támogatta.

Lukács Rajmund (középen). Célja, hogy erős diáktanácsokkal dolgozhasson



Népviseleti divatbemutató kere-
kedett szombat délután a Tamási 
Áron Gimnázium bentlakásának 
dísztermében, ahol megtartották 
az Első Erdélyi Viseletkonferen-
ciát. Mint kiderült, az elvártnál 
jóval nagyobb sikert aratott a 
rendezvény, hiszen több mint tíz 
kiállító és 61 résztvevő érkezett 
az eseményre. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

ARomániai Magyar Nép-
művészeti Szövetség, a 
budapesti Hagyományok 

Háza, a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont és 
az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesülete által szervezett 
konferencia legfontosabb célja 
szakmai fórumot biztosítani a vi-
seletkészítőknek, illetve eseten-
ként gyakorlati tanácsokat adni a 
2013-as egri konferencia erdélyi 
résztvevőinek.

Az esemény témái közt szere-
pelt a népviselet, nemesi öltözékek 
Erdélyben, a mai ünnepi és hét-
köznapi, népi motívumokat tar-

talmazó viseletek, polgári öltöze-
tek, valamint a viseletkiegészítők 
(csizma, cipő, gyöngy stb.).

Számos település képviselői je-
len voltak a konferencián, többek 
közt Székelyudvarhely, Keresztúr, 
Nagygalambfalva, Alsósófalva, 
Szé kelyderzs, Korond. A kiállí-
tott ruhákat felvették a résztve-
vők, a folyosón pedig felvonultak, 
bemutatták a viseletet.

Szatmári Ferenc, a Romániai 
Magyar Népművészeti Szövet-
ség elnöke elmondta lapunknak, 
hogy meglepte a jelenlévők szá-
ma. Mindenki olyan tudáshoz 
juthatott ezen a konferencián, 
amelyhez korábban nem, és ta-
pasztalatot cserélhettek.

– Az ilyen rendezvények tanul-
sága az, hogy mindenki tud tanulni 
a másiktól. A magyarországi meg-
hívottak, akik igazán átlátják az 
egész Kárpát-medencei viseletet, 
még ők is tanulhattak az alkotók-
tól. Korábban a népi ismereteket 
apáról fiúra adták át. Ma már nincs 
meg ez a fajta falu embere. A mai 
társadalom ezt intézményesítve 
próbálja átadni. Sem a románok-
nak, sem a magyaroknak nincs jól 
működő rendszere a tudás átadásá-
ra: ezt a hiányt próbáljuk pótolni 
konferenciákkal és táborokkal – 
emelte ki Szatmári.

A Lövétei Asszonykórus ré-
széről Ladó Rozália elmondta, 
hogy nagyon tetszett neki ez a 
konferencia, mivel még nem vol-
tak ilyen rendezvényen. 

– Megtanultuk, hogy a népi 
szokásokat és a viseletet meg kel-
lene tartani. A ruhákra jobban 
kellene vigyáznunk – summázott 
résztvevőként Ladó Rozália. 
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A konferencia végén a zsűri értékelte a kiállított alkotásokat. 

I. helyezettek
Bálint Tibor – bujka – Türe, Kalotaszeg
Biró Erzsébet – polgári és nemesi viselet – Székelyudvarhely
Teleki Aranka – népi és polgári viselet – Kézdivásárhely
Pál Lídia – népi viseletkészítő – Alsósófalva
György Papp Margit – régi csángó viselet – Brassó – Hétfalu
Márton Adél – polgári viselet – Csíkszereda
Péter Szidónia – viselet-kiegészítő (gyöngy)
II. helyezettek
Mátéfi Zita – népi viselet – Alsóboldogfalva
Kiss Lukács Éva – polgári viselet – Magyarkapus, Kalotaszeg
III. helyezett
Dávid Alpár – nemesi viselet – Bodos – Kovászna megye
Közönségdíj
népi viselet kategória: Bálint Tibor – bujka – Türe, Kalotaszeg
nemesi viselet kategória: Dávid Alpár – nemesi viselet – Bodos – 
Kovászna megye
polgári viselet kategória: Márton Adél – polgári viselet – Csíkszereda

Körkép
udvarhely

Első ErdélyI VIsElEtKonfErEncIA

Tapasztalatcsere és gyakorlati 
tanácsok a népi viseletekről

Más hElyszínEn lEhEt A szErtArtás

Nyirő-újratemetés: újabb vita

hirdetések

Mesterektől mestereknek. Mindenki tanult a másiktól fotó: antalfi józsef 

Egyelőre nem kapott közterü-
let-használati engedélyt a szé-
kely udvarhelyért Alapítvány, 
nyirő József író újratemeté-
sének társszervezője. szé kely-
ud varhely Polgármesteri hiva-
tala a kérés újrafogalmazását 
és további pontosításokat kér, 
illetve kilátásba helyezte: le-
het, hogy addig felszedik a 
kockaköveket a felújítás előtt 
álló Márton Áron téren, ezért 
a szertartás helyszíneként a 
szent Miklós-hegyi plébánia-
templom előtti teret javasolják 
a szervezőknek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Nyilvános támogató nyi-
latkozataival ellentétben, 
a közvéleményt meg té-

vesztve a szé kely udvarhelyi pol-
gármester nem adta meg a Márton 
Áron térre vonatkozó közterület-
használati engedélyt a Szé kely-
udvarhelyért Alapítványnak – fa-
kadt ki minapi sajtótájékoztatóján 
Fráter Olivér, akit a Magyar Or-
szággyűlés Hivatala az újratemetés 
koordinálásával bízott meg. Fráter 
azt mondja, Nyirő József újrate-
metésének kapcsán valamennyi 
érintett romániai polgármesteri 
hivatal és polgármester részéről ki-
fogástalan, gyors és minden tekin-
tetben konstruktív hozzáállást ta-
pasztalt, beleértve az Arad megyei 
Lippa román polgármesterét is.

A szervező nyílt levélben kérte 
Bunta Leventét: amennyiben szán-
dékai szerint az újratemetés napjára 
felszedeti a Márton Áron téren a 
kockaköveket, és ezáltal megaka-
dályozza az autós, illetve a gyalogos 
közlekedést a Szent Miklós-hegyi 
temető irányába, akkor döntéséről 
megfelelő időben értesítse. Fráter 
egyébként azt mondja: van már 
B-terv, legfeljebb úgy kerül sor 
Székelyudvarhelyen Nyirő József 
kegyeletteljes újratemetésére, hogy 
ahhoz engedélyt igénylő közterü-
let-használatra nem lesz szükség. 
Fráter azt ígérte: legkésőbb május 
14-ig részletekkel is szolgál.

A Magyar Országgyűlés Hiva-
tala egyébként a román hatóságo-

kat is tájékoztatta az eseményről, 
amelyre Bukarestben is rábólin-
tottak, s a csíksomlyói pünkösdi 
rendezvénysorozat részeként ke-
zelik. Az eseményre az új román 
kultuszminisztert is meghívták.

nyirő a székelyeké!
Bunta Levente, Székelyud var-

hely polgármestere azt mondja, ők 
idejében jelezték a szervezőknek: 
pünkösdig elkezdődhetnek a Pat-
kó felújítási munkálatai. Bunta, 
aki saját bevallása szerint nem örül 
annak, hogy kampányidőszakban 
szervezik meg a szertartást, pénte-
ken nyílt levelet intézett dr. Kövér 
Lászlóhoz, a Magyar Országgyűlés 
elnökéhez, amelyben továbbra is a 
rendezvény támogatásáról bizto-
sítja a szervezőket. 

„A székely apostol hazatérése 
nem jelentheti különféle pártok 
politikai, választási kampányának 
programját! Az Ön nevében eljáró 
Fráter Olivér tevékenysége zavart 
keltő városunkban – sajnálattal 
tapasztaltuk, hogy nem azonosul 
a székely nép lelkületével, törek-
véseivel – sarkalatosan képviseli 
Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt 
elnökének politikai érdekeit és 
nézeteit. (...) Az Ön, illetve az Or-
szággyűlés elnöki megbízottjának 
viszonyulása megkérdőjelezi, hogy 
méltón tudják-e teljesíteni Nyirő 
végakaratát, mely szerint az író 
végső lelki megnyugvását remélte 
hazatérése által. Az Önök politikai 
eljárása kapcsán a kegyeletsértés 
veszélye áll fenn. Ennek elkerülése 
végett várjuk el azt, hogy a hamvak 
átadására Székelyföld határában 
kerüljön sor, a székelyek küldöt-
tei vegyék át, és gondoskodjanak 
a méltó, kegyeletteljes elhelyezé-
séről.” – áll a levélben, melyben a 
városvezető kitér arra is: „A törté-
nelmi pillanat kapcsán ünneplőbe 
öltöztetjük lelkünket, díszbe öl-
töztetjük a várost, és székely közös-
ségünk tagjaiként veszünk részt e 
mindannyiunk számára jelentős 
eseményen. Kérjük, tartsák tiszte-
letben azt, hogy Nyirő József a szé-
kelyeké, Székelyföldé. Székelyföld 
pedig a mienk, székelyeké!” – írja 
Bunta a levélben.
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még két forduló van hátra a bajnokságból

Továbbra is dobogón az SZKC
remek játékkal szerezte meg a 
két pontot a székelyudvarhelyi 
kC a nemzeti liga 24. játék-
napjának hazai meccsén. a 
Pandurii târgu jiu elleni ta-
lálkozó már az első félidőben 
eldőlt, amikor a házigazdák tíz 
góllal is vezettek.

Fontos párharcot játszott 
a Szé kelyudvarhelyi KC a 
bronzérem megszerzése 

szem pontjából, hiszen a harma-
dik helyért harcban lévő együt-
tesek közül a CSU Suceava és 
a CS Caraş-Severin is győzött, 
így nem szabadott hibáznia az 
SZKC- nak. Nem is tette. A fiúk 
nagyon komolyan vették a Pan-
du rii Târgu Jiu elleni összecsa-
pást – az ellenlábas is hajtott még 
a bronzért –, az elejétől kezdve 
jó védekezéssel és kapusteljesít-
ménnyel rendre leindították az 
ellenlábast. Gyorsan előnyt is 
szereztek, volt tíz találat is a két 
együttes között.

A második félidőben sem 
esett vissza annyira a játék, hogy 
idegeskedni kellett volna a győ-
zelemért. Hasonló játékkal nem 

lesz probléma a hátramaradt két 
összecsapáson nyerni.

Eredmény
Székelyudvarhelyi KC–Pan

du rii Târgu Jiu 32–28 (16–8)  
/az SZKC gólszerzői: Florea 8, 
Mihalcea 6, Rusia, Kuzmanoszki 
5-5, Ferenczi 3, Adomnicăi, Tá-
las 2-2, Johannson 1/.

Szerződést hosszabbítottak 
a játékosok
Az elmúlt héten, hosszas tá-

vollét után Székelyudvarhelyen 
tartózkodott az SZKC elnöke, 
dr. Verestóy Attila. Ebben az idő-
szakban a szakmai stáb és a ve-
zetőség asztalhoz ült, hogy meg-
tárgyalják azon játékosok sorsát, 
akiknek szerződésük az idény 
végén lejár. A Székelyudvarhelyi 
KC a folytatás mellett döntött, 
hiszen az igazán jó eredménye-
ket ezzel a kerettel érte el, így öt 
olyan kézilabdázó szerződését 
hosszabbították meg az egyez-
tetések után, akik már a kez-
detektől a csapatnál vannak. A 
sportolók is a folytatás mellett 
tették le voksukat. Ezek alap-

ján 2014 nyaráig aláírták az új 
dokumentumokat: Ferenczi Bo-
tond, Mihalcea Andrei, Orbán 
Szilárd, Tálas Huba és Varó La-
jos. Mind az öt sportolónak az 
idény végén lejárt volna a szer-

ződése az SZKC-val. Ugyanak-
kor a klub a jövő idényre már az 
erősítéseket is készíti, előrehala-
dott tárgyalásban áll két olyan 
játékossal, akik a 9 méteres posz-
tokra érkezhetnek.

Nem volt kérdéses az SZKC győzelme fotó: szkc.ro

hirdetések

Előny a Győrnél

A tizenkétszer eredményes 
Görbicz Anita vezérleté-
vel kétgólos előnyt szerzett 
szombaton a Győri Audi 
ETO KC a montenegrói Bu-
ducsnoszt Podgorica ellen a 
női kézilabda Bajnokok Li-
gája döntőjének első, veszp-
rémi mérkőzésén. Jó kezdés 
és háromgólos vezetés után 
felzárkóztak a vendégek, 
utána pedig végig szoros volt 
az első félidő és a második 
játékrész első fele. Görbicz 
révén aztán sikerült meglép-
ni 27–22-re, de a hajrában 
szorossá tették az eredményt 
– 29–27-re felzárkóztak – a 
vendégek, akik től Bojana 
Popovic 14 gólt dobott. A 
pokolian keménynek és iz-
galmasnak ígérkező visszavá-
gót jövő vasárnap ren dezik 
Podgoricában. Női BL-döntő, 
1. mérkőzés: Győri Audi ETO 
KC – Buducsnoszt Podgorica 
29–27 (13–12).



Az állattenyésztési munkáról 
és vegyes hasznosítású román 
tarkáról szólt a hétvégén, sor-
rendben negyedik alkalommal 
megszervezett csíkszépvízi szar-
vasmarha-kiállítás.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Négy kategóriában meg-
mérettetve több mint öt-
ven jószágot vonultattak 

fel a gazdák szombaton a szépvízi 
futballpályán kialakított ringben, 
az immár negyedik alkalommal 
megtartott csíkszépvízi szarvas-
marha-kiállításon. A középcsíki 
településen az első szarvasmar-
hamustrát – mint Siló Gábortól, 
a Szépvízi Szarvasmarhatartók 
Egyesületének elnökétől megtud-
tuk – hagyományteremtő céllal 
2000-ben rendezték, azóta négy-
évente, rendre újabb időszaki ki-
állításokon mérik fel, merre halad 
és mennyit fejlődik a környékbeli 
tejelőállomány. Utóbbi kapcsán 
Siló elégedettséggel nyugtázta a 
fejlődési irányt, egy pillanatig sem 
titkolva, hogy a ringbe ez alka-
lommal felvezetett állatok közül 
is mindegyik kivétel nélkül „be-
töltötte” az állatszerető gazdák 
szemét. „Én azt hiszem, mindenki 
maradéktalanul meg lehetett elé-
gedve a felvezetett állatokkal, sőt a 
szemmel látható fajtajavulást még 
a szakemberekből álló zsűri tag-
jai is külön kiemelték. Remélem, 
ettől a � atalok is nagyobb kedvet 
kapnak a szarvasmarhatartáshoz. 
Szerencsére vannak induló � atal 
gazdáink, illetve olyanok is, akik 
bővíteni akarják a jelenlegi törzs-
állományukat. De ez sajnos még 
mindig nem általános, az állattar-
tás mellé a legintenzívebben még 
mindig az idősebb és a középkorú 
gazdák állnak” – fejtette ki Siló.

Nehéz dolga volt a zsűrinek
A szépvízi, borzsovai és csík-

szentmiklósi állattartó egyesü-
letek által szervezett kiállítás 
legnagyobb felhozatalát a több-
ször ellett tehenek versenyében 
felvonultatott állatok szolgáltat-
ták. A gazdák által felvezetett 
állatokat a háromtagú szakértői 
zsűri a fajtatisztaságra vonatkozó 
küllemi és esztétikai szempontok 
mellett az állat rámázottságából, 
izmoltságából, illetve tőgymé-

retéből és feszességéből követ-
keztethető tej- és hústermelési 
képességek alapján is pontozta. 
A kategória legjobbjának végül 
is a csíkdánfalvi Antal László 
szimentáli típusú román tarká-
ját tartották, míg a második és 
harmadik helyet dr. Antal Vidor 
jenőfalvi és Szőcs Ignác borzsovai 
gazdák jószágainak ítélték, míg 
Salamon István-László román 
tarkáját különdíjban részesítet-
ték. Bár a felhozatal a többi cso-
portban számbelileg kisebb volt, 
azért a felvezetett szarvasmarhák 
kiváló minősége és fajtamutatói 
korántsem könnyítették meg a 
pontozóbírák dolgát. Hosszas 
mérlegelés után végül az egyszer 
ellett tehenek kategóriájának első 
helyére a csíkborzsovai Demeter 
Dezső, vemhesüsző-csoportban 
a jenőfalvi Antal Vidor, míg az 
utánpótlás-növendékek kategóri-
ájában a szépvízi Siló Gábor állatát 
tartották a korcsoportonként fel-
vonultatott állatok legjobbjainak. 
A zsűri döntése nyomán ráadásul 
– a tenyésztői munka elismerése-
ként is – a helyi gazdaegyesületi 
elnök növendékének ítélték oda 
a kiállítás nagydíjának számító 
Miss-díjat is. A helyezésekért járó 
serlegeket és elismerő okleveleket 
Tánczos Barna, a mezőgazdasá-
gi minisztérium államtitkára és 
meghatározó Hargita megyei me-
zőgazdasági intézmények vezetői 
adták át.

Verhetetlen román tarka
A mustra alatt a szakkommen-

tátori feladatokat ellátó Sólyom 
Gizella szaporodásbiológiai mér-
nök asszony is a szé kelyföldi gaz-
dák állományát meghatározó ro-
mán tarka tenyésztése mellett állt 
ki. „A vegyes hasznosíthatóságú 
román tarka a helyi tartási kö-
rülményeknek és éghajlati viszo-
nyoknak is jobban megfelel, mint 
más fajták. Persze az egy irányba 
specializált fajálla tok eleve ér-
zékenyebbek és igényesebbek. 
A tejtermelésre szakosított fajták-
ra ez például fokozottan igaz, míg 
a húsmarhákra kevésbé” – ma-
gyarázta lapunknak Sólyom Gi-
zella. Megjegyzi, bár a húsfajták 
a ridegebb, szabadtartási körül-
ményekhez vannak szokva, hát-
rányt jelent, hogy tejtermelésükre 
árutejként semmiképp nem lehet 
számítani. „Én úgy hiszem, az elő-
ző évek alatt ezért is nem terjedt 
el vidékünkön a húsmarhatartás, 
mivel a székely gazdaembereknek 
mindig is sokkal ki� zetődőbb volt 
a vegyes típusú haszonállatok tar-
tása. A tej állandó bevételt jelent, 
míg a húsborjú szintén. Tudjuk, 
hogy a felvásárlók a hús minősége 
miatt is nagyon keresik a román 
tarka borjait, de ha a továbbtartás 
mellett döntünk, akkor húsgyara-
podási képessége is nagyon közel 
áll a húsmarhafajtákéhoz” – érvel 
a román tarka tenyésztése mellett 
a szakember.

Agrárgazdaság
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Betöltötték a gazdák szemét

> Minimis-támogatás az őszi vetési 
munkálatokra. A zökkenőmentes őszi ve-
tési és mezőgazdasági kampány biztosítása 
érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Minisztérium a napokban egy olyan 
törvényhatározatot fogadott el, amely, kiegé-
szítő pótlék formájában, „de minimis” támo-
gatást juttat a gazdáknak. A pótlék az őszi 
kultúrák – búza, árpa, repce, triticale, rozs, 
durumbúza – vetési munkálatainak � nan-
szírozását hivatott kiegészíteni. „A támoga-
tás hektáronként 200 eurót biztosít a terme-
lőknek, viszont a de minimis-keret összege 
gazdánként nem haladhatja meg a 7500 
eurót, azaz a 33 ezer lejt. Ennek értelmében 

tehát legfeljebb 150 hektárig lehet a pótlék-
ban részesülni” – mondta el Tánczos Barna 
vidékfejlesztési államtitkár. Hozzátette, a 
támogatási programban a magánszemély-
ként nyilvántartott mezőgazdasági termelők 
mellett pályázhatnak az engedéllyel rendel-
kező egyéni és családi vállalkozásokat vezető 
gazdák is. A pályázatokat legkésőbb 2012. 
november 16-ig a megyei mezőgazdasági 
igazgatóságokhoz kell benyújtani. „A kom-
penzációs ki� zetésekben hozzávetőleg 450 
ezer gazda részesülhet, mintegy 1,8 millió 
hektárnyi beültetett területre” – fogalmazott 
Tánczos. Elmondta, a de minimis, jellegére 
való tekintettel, az új kultúrák létrehozása 

mellett piacorientált üzleti tervek, valamint 
rövid és középtávú fejlesztési programok el-
készítését hivatott � nanszírozni, miközben 
csökkenti a termelési kiadásokat is. A de mi-
nimis-pótlék keretösszege a 2012–2013-as 
évekre 350 millió lej, amit az állami költség-
vetésből biztosítanak.

> Május 15-én indul a 141-es kiírás. 
A szakminisztérium honlapján megjelent 
pályázati útmutató alapján a helyi polgár-
mesteri hivataloktól a termelési bizonylatok 
május 14-e előtti beszerzésére szólítja fel a 
hamarosan kiírásra kerülő 141-es intézke-
désre pályázni szándékozó gazdákat a csík-

szeredai Fidelitas I� úsági Egyesület. A félig 
önellátó gazdaságokat öt éven keresztül évi 
1500 euróval támogató intézkedés pályázati 
időszaka május 15-én indul és június végéig 
tart. A termelési bizonylat kikérésének el-
mulasztása esetén a gazdák nem pályázhat-
nak. Ugyancsak ajánlják a 40 évnél � atalabb 
gazdák � gyelmébe a június 1–30. közötti 
időszakban megnyíló 112-es intézkedés pá-
lyázati lehetőségeit, amin a � atal gazdák a 
farmalapításra és eszközvásárlásra 12 ezertől 
40 ezer euróig terjedő összegekre pályáz-
hatnak. Kiemelik, fontos, hogy a pályázni 
szándékozó gazda május 15-ig nyújtsa be a 
területalapú támogatási igényét.hí
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Antal László tehenének nyakába akasztják az első helyezettnek járó piros szalagot

hargitanépe

 HIRDETÉS

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 vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
május 18-án  10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós TRANS FAREX 
K� . (� skális lakhelye: Farkaslaka 96. szám,  Hargita 
megye, � skális azonosítószáma: 4559375) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

 kamion haszongépjármű CAB AV, 
kétajtós Rába, gyártási év 1996   18 000 lej
 Rába márkájú haszongépjármű 
utánfutó, gyártási év 1998  17 437 lej
Összesen:  35 437 lej
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80 TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a � skális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558/328-as telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. május 3-án kifüggesztették.



Jó ideje már, hogy fokozódó elég-
telenséget vált ki az üzemanyagok 
árainak emelkedése. Ez a jelenség 
Európa-szerte megmutatkozott, 
megmutatkozik, a drágulás mérve 
viszont az utóbbi időben Romániá
ban volt a „legiramosabb”. Az is 
igaz viszont, hogy vannak olyan 
európai országok, ahol drágább 
a benzin, mint mifelénk. Gyenge 
vigasz a hazai fogyasztó számára, 
annál is inkább, mert a romániai 
vásárlóerő uniós szinten is az 
egyik legalacsonyabb. Az árakat 
azonban nemigen szokták a pénz-
tárcákhoz igazítani.

Hecser Zoltán 
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A kőolajipari termékek pia-
ci árának alakulásába sok 
minden beleszól, a keres-

let-kínálat, a kőolaj világpiaci ára, 
hazai viszonylatban pedig minden-
re „rápótol” az euró/dollár, illetve a 
lej/euró árfolyam, a kiskereskedelmi 
árakba beépülő különböző adók és 
illetékek. Nos, e tényezők egyikének-
másikának kedvezőtlen alakulása, az 
utóbbi időben (s azon belül, egyes 
tartósnak ígérkező negatív előjelű 
fejlemények, például a gazdasági-
politikai súlyos konfliktusok némely 
kőolaj-kitermelő országban) felfelé 
„lökdöste” a benzin árát. Rég fog-
lalkoztatja a közvéleményt (de nem 
csak): miként lehetne „beleszólni” 
az árképzésbe, meggátolni a gyakori 
drágulást, vagy esetleg hatóságilag 
megállapítani azt? Az ellenőrzés, 
a számonkérés vonatkozásában az 
elmúlt időszak során a pénzügy-
miniszteri szervek, a Versenytanács 
részéről ugyan voltak némi próbál-
kozások, gyakorlatilag nem sok ered-
ménnyel. A Versenytanács ugyan 
jelentős értékű bírságot rótt ki egyes 
nagyforgalmazókra, de azt egy adott 
termékféleség forgalomból való 
kivonása okán, az érintettek pedig 
perelnek… Addig is: 2009–2011 
között országunkban az euróban 
számított benzinár 84%-kal drágult, 
ennél nagyobb arányban uniós szin-
ten csak Görögországban. Ugyan-
ebben az időszakban a gázolaj ára 
pedig 61%-kal. 

A „közbelépés” 
lehetősége, eszköze
Az üzemanyagok árai elrugasz-

kodásának mérséklése végett egyes 
európai országokban megpróbáltak 

bizonyos intézkedéseket foganato-
sítani, illetve ilyen jellegűek alkal-
mazásának a lehetőségét tanulmá-
nyozzák. Ezek között van Szlovénia, 
Ausztria, Bulgária és Románia. Ezzel 
párhuzamosan egyes országokban 
bizonyos fogyasztók esetében ár-
kompenzálási támogatást nyújtanak, 
azt mindenekelőtt a mezőgazdasági 
szektorban, például országunkban 
a gázolaj árának a szubvencionálása 
révén. Másutt a szállítmányozó cé-
gek esetében működik adott fajta ál-
lami támogatás, például Magyaror-
szágon. Elméletileg számításba jöhet 
az áfa és a jövedéki adó csökkentése 
is, de akkor jelentős bevételektől es-
het el az állami költségvetés és sérül-
hetnek bizonyos uniós irányelvek is. 
Nemigen lehet eltekinteni attól sem, 
hogy a piacgazdaság körülményei 
közepette az árak a kereslet-kínálat 
függvényében alakulnak, azokat 
nem nagyon szabad hatóságilag 
szabályozni, megszabni. És, ha igen, 
csak kivételes módon és esetekben, 
valamint adott időszakokra. Mind-
ezt szavatolják uniós irányelvek, s 
éppen ezek mentén kell sor kerüljön 
országunkban az elkövetkező idő-
szakban a földgáz és villamos energia 
árainak fokozatos liberalizálására. 

A szlovén modell
A román illetékes szakhatósá-

gokat a szlovéniai árképzési modell 
foglalkoztatja jelenleg, s annak alap-
ján lehetne kidolgozni egy általános 
érvényű (a forgalmazók által is elfo-
gadott!) ármegállapítási módszert. 
Szlovéniában 14 naponként számít-
ják ki/állapítják meg az üzemanyag-
ok árait, figyelembe véve a termék 
közegsűrűségét, a forgalmazóknak 
nyújtandó jutalék felső határát, a 
jegybank által közölt árfolyamot, a 
kőolajipari termékek tőzsdei jegyzé-
sét a földközi-tengeri térség országa-
iban, valamint a kőolajipari cégek ál-
tal az úgynevezett készlettörzskönyvi 
tagság okán befizetendő tagdíjat. Az 
így megállapított referenciaár ±5% 
mozgásteret biztosít a forgalmazók-
nak. Egy biztos: egy ilyen rendszer 
meghonosítása még önmagában 
nem jelenti azt, hogy csökkenni 
vagy mérséklődni fognak az árak, de 
a piac mindenképpen ellenőrizhe-
tőbbé és átláthatóbbá válna.

Alkalmazható?
Alkalmazható lenne-e a „szlovén 

modell” országunkban? „Egy az egy-

ben” semmiképp – állítják illetékes 
szakértők. A piac tekintetében igen 
jelentős különbség mutatkozik a két 
ország között: országunkban 2000 
üzemanyagtöltő állomás van; Szlo-
véniában mintegy 500; minálunk 
három kőolajfinomító működik, ott 
az üzemanyagot importálják; Ro-
mánia évi fogyasztása 9 millió ton-
na, Szlovéniában pedig 3 millió ton-
nára tehető stb. – ezek pedig olyan 
különbségek, amelyeket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Továbbá 
országunkban olyan jogszabályok 
is hatályosak, amelyek eleve „útját 
állhatják” az árak általános érvényű 
megállapításának. A versenytörvény 
értelmében például bárminemű 
kormányzati piaci közbelépés felté-
telezi a Versenytanács „rábólintását”, 
s ugyanakkor „tiltott mindennemű 
összehangolt gyakorlat olyan, amely 
révén közvetlenül vagy közvetve 
felvásárlási vagy eladási árakat állapí-
tanának meg”. A Versenytanácsnak 
nem csupán lehetősége van az ilyen 
jellegű megállapodások megvétó-
zására, hanem eleve törvény szabta 
kötelessége. A versenytörvény értel-
mében ugyan van némi mozgástér, 
nevezetesen monopolpozíció esetén 
3 évig terjedő időszakra a kormány 
árellenőrzési eszközökkel élhet, vagy 
kivételes esetekben (válsághelyzet 
stb.) legfeljebb 6 hónapig terjedő 
időszakokra árstopot vezethet be. 

Furcsa a kereslet-kínálat 
viszony Romániában
Mindez nem jelenti azt, hogy a 

„szlovén modell” tanulmányozása 
fölösleges lenne, esetleg nem lehetne 
egy kompromisszumos megoldást 
kidolgozni. A szándék létezik, s fél-
hivatalos értesüléseink szerint az ille-
tékes szakhatóságok és a kőolajipari 
cégek képviselői között a tapogatózó 
jellegű első megbeszélésre áprilisban 
sor is került.

Végezetül, de nem utolsósorban: 
az árak alakulása, illetve azok szint-
jei tekintetben nem lehet eltekinte-
ni a kereslet-kínálat „viszonyától”.  E 
tekintetében egy érdekes jelenség 
mutatkozik: az árdrágulás nemigen 
éreztette hatását (negatív hatását) 
a kereslet/fogyasztás tekintetében, 
ugyanis 2012 első évnegyedében 
alig 4%-kal kevesebb üzemanyagot 
vásároltak, mint 2009 azonos idő-
szakában, míg például Magyaror-
szágon a forgalom visszaesés elérte 
a 25%-ot. 

> INS: 190 ezer személy keres 5000 lej-
nél többet Romániában. Tavaly októberben 
közel 190 ezer romániai alkalmazott bruttó 
fizetése meghaladta az 5000 lejt az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) adatai szerint. A 
jól keresők száma közel megegyezik a 2008 
októberében mért értékkel, a válság során 
azonban az alkalmazottak száma 12,5%-kal 
visszaesett. Az intézet adatai szerint noha 
600 ezer alkalmazott „eltűnt” 2008 és 2011 
októbere között, a magas jövedelemmel ren-
delkezők aránya eközben megduplázódott: 
4%-ról 8%-ra ugrott. Az októberi országos 
bruttó átlagbér 1922 lej volt, 11%-kal meg-
haladva a három évvel azelőtti szintet. Ez idő 

alatt az infláció kumulált értéke 20% volt, te-
hát a béremelések átlagos aránya nem fedezi 
a drágulásokból adódó többletköltségeket.

> Megnőtt a befektetők bizalma Ro-
mániában. Február és április között jelentő-
sen megnőtt a befektetők bizalma a romániai 
üzleti szférában, a kilátások az egész kelet-kö-
zép-európai térségben javultak – derült ki a 
Reuters és a OeKB pénzügyi szolgáltató által 
végzett felmérésből. A külföldi befektetők 
Romániát érintő bizalmi indexe az október–
januári 14 pontról 28 pontra emelkedett a 
február–áprilisi periódusban. A mutató érté-
ke a legmagasabb Oroszországban (58 pont), 

Lengyelországban (38 pont) és Csehország-
ban (30). Ezután következik Románia (28), 
Horvátország (27), Ukrajna (26), Szlovákia 
(25), Szerbia és Montenegró (22), Bulgária 
(20), Szlovénia (17) és Magyarország (-9). A 
felmérésben 400 ausztriai vállalat vett részt, 
amelyek összesen 1400 céget működtetnek 
19 országban.

> Az IMF rábólintott. Júniustól 8 szá-
zalékkal emelik a közalkalmazottak bérét, 
és megkezdik az átlagon felüli nyugdíjak-
ból jogtalanul visszatartott egészségbiz-
tosítási járulékok visszafizetését – közölte 
Flo rin Georgescu pénzügyminiszter-jelölt, 

miután a beiktatásra váró új kormány kül-
döttsége befejezte kétnapos tárgyalássoro-
zatát a Nemzetközi Valutaalap (IMF) Bu-
karestben tartózkodó szakértői csoportjával. 
Georgescu hozzáfűzte: a beiktatásra váró 
Ponta-kormány eltökélt szándéka, hogy 
visszaállítsa a megszorító intézkedések előt-
ti szintre a közalkalmazotti béreket: első 
lépcsőben júniustól 8 százalékkal emelik az 
állami fizetéseket. Az átlagon felüli nyugdí-
jakból eddig több egészségbiztosítási járulé-
kot vontak le, mint amennyit kellett volna. 
Ezt a különbözetet szintén júniustól kezdik 
havonta visszafizetni – derült ki a pénzügy-
miniszter-jelölt beszámolójából. 

2012. május 7., hétfő | 11. oldal 

 hirdetésekDRágul(t) az üzemanyag

Ármérséklés szlovén módra?

hargitanépe

Gazdaság

hí
rf

ol
ya

m

a geneRal mIR COnSult S.P.R.l.
az Ete Comprod Kft. (Székelykeresztúr, Orbán Balázs utca 9. sz., Hargita megye) jogi 
felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverést szervez az adós tulajdonába tarto-
zó alábbi javak egybeni eladására:
 elektromos tűzhely, hengermű, planetáris keverők, keverőgép, sóskekszkészítő 

gép, ipari tűzhely, ventilátor, ragasztógép, munkaasztalok, nagy- és kistálcák, szekerek, 
alumínium tálcák, öltözőbe való bútor. A javak értéke 34 900 lej. 

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. május 
10-én 12 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész) a javak nyílt kikiáltásos árverés útján történő eladását. Az 
árverés megismétlődik 10 alkalommal, csütörtöki napokon, ugyanabban az órában a 
javak értékesítéséig. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell 
helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a kezdés előtt 
és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. Bővebb felvilágosítás a jogi felszá-
moló székhelyén, a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 
0266–317373-as faxszámon.
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EgyEnlítEtt a Focşani

Túlóráznia kell az SK-nak

Csicsó kiütötte a Vasast

Négygólos győzelemmel 
kezdte a Csíkcsicsói KSE 
a megyei labdarúgó-baj-

nokság rájátszását. A csicsóiak hazai 
környezetben a Szentegyházi Vasas 
gárdáját verték. Mindez a C osztály-
ba jutásról álmodozó Csíkszeredai 
VSK-nak kedvezett, hiszen a Vasas 
továbbra is két pontra maradt a csíki-
aktól, és még egy mérkőzéssel többet 
is játszottak. Hétvégén, május 12-én, 
a VSK látogat Csicsóba, míg a Vasas 
lesz szabadnapos.

Eredmények
1–3. helyezettek: Csíkcsicsói 

KSE – Szentegyházi Vasas 4–0 
(2–0) /Doltea Alin (14., 70.), Sion 
Daniel (45.), György Csaba (86.)/. 
A bajnokság állása: 1. Csíkszeredai 
VSK 49 pont (18 mérkőzésből), 2. 
Szentegyháza 47 (19), 3. Csíkcsicsó 
41 (19); 4-6. helyezettek: Keresztúri 
Egyesülés – Almási Homoród 1–0 
(1–0) /Molnár Csaba (24. – bün-
tetőből)/. Maroshévíz szabadnapos 

volt. Az állás: 4. Maroshévíz 31 pont, 
5. Keresztúr 20, 6. Almás 18; 7–9. he-
lyezettek: Székelyudvarhelyi Roseal 
– Gyimesfelsőloki SE 2–3 (2–1)  
/Kovács Barna (32.), Bogric Cristian 
(41.), illetve Prezsmer György 
(33.), Ambrus Csongor (60., 69.)/.
Parajd szabadnapos volt. Az állás: 
7. Felsőlok 20 pont, 8. Parajd 15, 9. 
Roseal 4.

Románia-kupa
A Szentegyházi Vasas jutott utol-

sóként a Románia-kupa megyei sza-
kaszának negyeddöntőjébe, miután 
szombaton sima győzelmet aratott 
Homoródszentmárton ellen. Ered-
mény: Homoródszentmárton – Va-
sas 0–8 (0–3) /Demeter László (4.), 
Gergely Tibor (31., 36., 77.), Bá-
lint András (48.), Mag Ervin (60.), 
Knobloch Zoltán (75.), Vatamaniuc 
Sándor (85.)/. A negyeddöntő páro-
sítása: Szentábrahám – Keresztúr, 
Csíkszentgyörgy – Csíkszereda, 
Karcfalva – Csicsó, Parajd – Vasas.

Jó eredmények Szebenből
A Csíkszeredai VSK U18-as 

és U16-os csapatai tegnap Nagy-
szebenben léptek pályára a Nagy-
szebeni Sólymok ellen az országos 
utánpótlás-bajnokság 7–15. helyé-
ért folyó selejtező 8. fordulójában. 
Eredmények: U18: Nagyszebeni 
Sólymok – Csíkszeredai VSK 1–1 
(0–1) /Nica Silviu/; U16: Nagy-
szeben – VSK 1–2 (0–1) /Fodor 
Tamás és Becze Hunor/.

Konstanca kipipálva
Könnyed, hétgólos győzelmet 

aratott a Szentegyházi Vasas a női 
labdarúgó-bajnokság 17. fordulójá-
ban Nagygalambfalván Konstanca 
ellen. Székely János tanítványai csü-
törtök délután a Târgovişte ottho-
nában lépnek pályára a bajnokság 
utolsó fordulójában. Eredmény, 
17. forduló: Szentegyházi Vasas – 
Konstanca 7–0 (4–0) / Stroia (6.), 
Căldrare (30., 35.), Filler (24.), Biró 
(51.) Hajdó (55.), Papp (75.)/.

Csíki siker a maratonon

nem sikerült behúznia a Szé kely
udvarhelyi SK teremlabdarú gó
csapatának a második mérkőzést, 
hazai pályán, a cSM Focşani ellen, 
akik kiegyenlítették a negyeddön-
tő párharcának állását. a harma-
dik mérkőzést május 16án rende-
zik, szintén Székelyudvarhelyen.

Saját kezében volt a Székely-
udvarhelyi SK sorsa a terem-
labdarúgó 1. Ligában, miután 

múlt szerdán idegenben győzelmet 
aratott Jakab Zoltán gárdája. A re-
cept egyszerű volt: a szombat esti 
negyeddöntő második találkozóján 
le kellett győznie a CSM Focşani 
gárdáját. Az idegenbeli diadal után 
ez nem tűnt elsőre olyan nagyon ne-
héz feladatnak. Ezzel pedig ott lett 
volna a legjobb négy között. Jól is in-
dult a találkozó hazai szempontból. 
Két perc után 2–0 volt az állás, ám a 
folytatásban visszaesett az SK játéka. 
A vendégek megfordították az ál-
lást, és két góllal el is húztak. Az SK 
trénere kockáztatott, kapusát me-
zőnyjátékosra cserélte, ami be is jött, 
hiszen két perc alatt egyenlítettek. 
A vészkapus-megoldást az egyen-

lítés után is erőltette az udvarhelyi 
mester, ami visszaütött. A végjátékra 
pedig szétesett az SK játéka. A vége 
háromgólos vendégsiker lett.

Jakab Zoltán, az SK edzője a 
meccset követően lapunknak el-
mondta: „Szebben nem is indul-
hatott volna a meccs, úgy festett, 
minden rendben lesz. Küzdöttünk, 
harcoltunk, de nem érdemeltük meg 
a győzelmet. A kapusteljesítmények 

ismét nem segítettek, így pedig eb-
ben a sportágban nehéz nyerni”.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rá-
játszás, negyeddöntő, 2. meccs: 
Székelyudvarhelyi SK – CSM 
Focşani 4–7 (2–3) /Birtalan (1., 
31.), Mihály (2.), Bajkó (30.), illet-
ve Mihály (9., öngól), Elvis (10.), 
Ungureanu (16.), Curteanu (22.), 
Şerban (32., 37.), Popa (38.)/. 
Összesítésben: 1–1.

> Sorsoltak az olimpiára. Az olimpiai 
bajnoki címvédő magyar férfi-vízilabdavá-
logatott egy csoportba került a nagy rivális, 
idei Európa-bajnok, tavaly Világliga-nyertes 
szerb csapattal a londoni nyári játékok pó-
lótornájának hatcsapatos csoportjait kiala-
kító szombati sorsolás eredményeképpen. 
További roppant nehéz riválisnak ott van 
még a januári, eindhoveni Eb másik dön-
tőse, Montenegró együttese és az Egyesült 
Államok csapata, amellyel Kemény Dénes 
sorozatban háromszor ötkarikás aranyér-
mes gárdája a 2008-as pekingi fináléban 
találkozott. A románok szintén a magyar 
csoportba kerültek. A nőknél a magyar 

csapat – amely négy esztendeje Pekingben 
negyedik lett az ötkarikás játékokon – az 
Ázsia-bajnok Kínát, a Pán-amerikai Játéko-
kon első Egyesült Államokat és az áprilisi 
trieszti ötkarikás selejtezőtornát megnyerő 
Spanyolországot kapta londoni csoport-
társnak. A csoportok összetétele: férfi-
ak: A csoport: Olaszország, Kazahsztán, 
Spanyolország, Ausztrália, Horvátország, 
Görögország; B csoport: Egyesült Álla-
mok, Magyarország, Szerbia, Montenegró, 
Románia, Nagy-Britannia; nők: A cso-
port: Magyarország, Spanyolország, Kína, 
Egyesült Államok; B csoport: Olaszország, 
Nagy-Britannia, Oroszország, Ausztrália.

> Kosárlabda. Temesvári BC – CSU 
Asesoft Ploieşti döntőt rendeznek a 
román férfi-kosárlabdabajnokságban. 
Mind két döntőbe jutott gárda összesítés-
ben 3–0 arányban ütötte ki riválisát. A 
Bega partiak a címvédő Kolozsvári U-t, 
míg az Asesoft a Medgyest ejtette ki. Elő-
döntő, 3. mérkőzés: Kolozsvár – Temes-
vár 65:70 (az első két mérkőzésen: 78:81, 
72:76); Medgyes – Asesoft 88:96 (az első 
két mérkőzésen: 85:87, 90:94).

> Román labdarúgás. A hétközi 
29. forduló eredményei: Nagyszeben – 
Ceahlăul Piatra Neamţ 1–2, Pandurii 

Târgu Jiu – Sportul Studenţesc 1–1, 
Kolozsvári CFR – Brassói FC 1–0, 
Vásárhely – Vaslui 2–3, Astra – Ra-
pid 0–1, Dinamo – Kolozsvári U 2–2, 
Mioveni – Chiajna 1–3, Steaua – Petro-
lul 2–1, Medgyes – Galac 1–0. A hétvégi 
30. forduló eredményei: Brassó – Szeben 
3–0, Kolozsvári U – Sportul 1–1, Di-
namo – Kolozsvári CFR 0–1, Ceah lăul 
– Mioveni 2–0. A Galac – Pandurii, 
Petrolul – Astra, Rapid – Vásárhely mér-
kőzések tegnap este lapzárta után értek 
véget. A mai műsor: Chiajna – Steaua 
(19, Dolce Sport), Vaslui – Medgyes 
(21.30, Digi Sport).hí
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Az első hazai meccs kicsúszott az SK kezéből fotó: Csedő attila / uh.ro

hargitanépe

Akotormányi Takács Sza-
bolcs nyerte szombaton 
Csík sze redában rendezett 

32. Mindannyiunk Egészségére Pro 
Európa futóversenyt, a nők között 
a sepsiszentgyörgyi Jakab Benke 
Hajnalka szaladta le leggyorsabban 
a nyolc kilométeres versenytávot. A 
versenyen 217-en álltak rajthoz.

a dobogósok
Összetett: férfiak: 1. Takács 

Szabolcs, 2. Csutak Tamás (Sep-
siszentgyörgy), 3. Toma Ioan 
Cătălin (Gyergyóhodos); nők: 1. 
Jakab Benke Hajnalka, 2. Silló Iza-
bella (Csíkcsicsó), 3. Dajka Éva 
(Csíkszentmárton). 10 évesek és 
fiatalabbak: fiúk: Lukács László 
(Csíkszereda), 2. Potyó Ágoston 
(Csíkszentmárton), Both Loránd 
Dániel (Csíkszereda); lányok: 1. 
Baciu Maria, 2. Szakács Ágnes, 3. 
Rus Alexia Daria (mind Csíkszere-
da). 11–12 évesek: fiúk: 1. Ababei 
Iulian (Maroshévíz), 2. Miska 
Hunor (Csíkszentkirály), 3. Szász 
Attila (Csíkszereda); lányok: 1. 
Graur Paulina, 2. Ungurean Bianca 
(mindketten Csíkszereda), 3. Potyó 
Erzsébet (Csíkszentmárton). 13–14 
évesek: fiúk: 1. Sălceanu Eduard 
(Csíkszereda), Dobreanu Ciprian 
(Maroshévíz), 3. Czáka Imre (Csík-
szereda); lányok: 1. Potyó Katalin 
(Csíkszentmárton), 2. Miska Boglár-
ka (Csíkszentkirály), 3. Mitrea Ioana 
(Csíkszereda). 15–16 évesek: fiúk: 
1. Kristó Norbert, 2. Dávid Iulian, 

3. Fülöp Bence (mind Csíkszereda); 
lányok: 1. Silló Izabella (Csíkcsicsó), 
2. Petruţ Cosmina (Maroshévíz), 3. 
Kopacz Szidónia-Katalin (Csíksze-
reda). 17–20 évesek: fiúk: 1. Takács 
Szabolcs (Csíkszereda), 2. Petruţ 
Vlad Adrian (Maroshévíz), 3. Vitus 
Nándor (Csíkszereda); lányok: 
1. Vakaria Edit (Gyergyószárhegy),  
2. Rákossy Brigitta (Csíkszentmár-
ton), 3. Nemes Izabella (Csíkszere-
da). 21–30 évesek: férfiak: 1. Toma 
Ioan Cătălin, 2. Kozma Szabolcs 
(Gyergyóremete), 3. Simó János 
(Csíkszereda); nők: 1. Jakab Benke 
Hajnalka, 2. Fórika Noémi (Csíksze-
reda), 3. Nagy Krisztina (Sepsiszent-
györgy). 31–40 évesek: férfi-
ak:1. Incze Csaba (Csíkszentsimon), 
2. Bokor Szilárd, 3. Oltean Daniel 
(mindketten Csíkszereda); nők: 
1. Rácz Zsuzsanna, 2. Sălceanu 
Gyöngyvér, 3. Szakács Mária (mind 
Csíkszereda). 41–50 évesek: fér-
fiak: 1. Orbán József (Frankfurt), 
2. Sárig Csaba, 3. Imre János Zsolt 
(mindketten Csíkszereda); nők: 
1. Dajka Éva (Csíkszentmárton), 
2. Gál Rita (Szentegyháza), 2. Roca 
Cristina (Csíkszereda). 51–60 éve-
sek: férfiak: 1. Csutak Tamás, 
2. Vass Sándor, 3. Imre István (mind-
ketten Csíkszereda); nők: Ghiurţu 
Areta (Csíkszereda). 61–65 évesek: 
1. Molnár János (Tekerőpatak),  
2. Geréd Gábor (Székelyudvarhely), 
3. Schulleri Frigyes (Csíkszereda). 
65 évnél idősebbek: 1. Keresztes 
Gyula (Csíkszereda).



lakás
ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 

sétányon 2 szobás, II. emeleti lakrész 
(saját hőközpont, szalagparketta). Ára: 
110 000 lej. Telefon: 0743–644740, 
0746–033007.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá-
lya negyedben I. osztályú, 3 szobás la-
kás a IV. emeleten, saját hőközponttal, 
termopán ablakokkal. Telefon: 0744–
657824. (21838)

KIADÓ 50 m2 üzlet/irodahelyiség 
Csíkszeredában, a Hargita utcában, a 
Comat üzlet mellett, saját hőközponttal, ri-
asztóval. Telefon: 0745–654247. (21827)

ELADÓ kertes családi ház Csicsóban. 
Telefon: 0743–856146. (21828)

KIADÓ Csíkszeredában 14 m2, 24 
m2, 29 m2-es irodahelyiség a Gál Sán-
dor u. 16. szám alatt. Telefon: 0266–
371082, 0744–696514. (21818)

ELADÓ teljesen felújított, 4 szobás 
lakás Csíkszeredában, a Mérleg utcá-
ban. Telefon: 0744–558686.

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a poliklinika 
közelében. Megfelelő orvosi rendelő-
nek, irodának vagy kereskedelmi tevé-
kenységnek. Telefon: 0726–787331. 
(21834)

ELADÓ családi ház Zsögöd u. 25. 
szám alatt (két szoba, egy konyha, pin-
ce, egy faház, gazdasági épület). Ára: 
85 000 lej. Telefon: 0744–877665. 
(21833)

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás 
Ba lán bá nyán, a 10-es tömb ház ban, 
észa ki fek véssel, felújított állapot-
ban. Tele  fon: 0751–227671, +39–32–
98796707. (21813)

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 
(21820)

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

telek
ELADÓ 12 ár telek Csibában, vala-

mint 10 ár telek a Fortuna Park szom-
szédságában. CSERE is érdekel. Tele-
fon: 0722–967539. (21832)

ELADÓ Csíkszeredától 5 km-re, 
Csík delnén, 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. 

ELADÓ Csicsóban, a főút mellett 
25 ár építkezésre alkalmas beltelek 
rendezett iratokkal. Telefon: 0742–
753420. (21830)

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

jármű
VÁSÁROLOK roncsprogramos ér-

tékjegyet a legjobb áron, azonnali fize-
téssel. Telefon: 0744–173507.

ELADÓ platós Barkas (motorhibás, 
2013 végéig érvényes műszaki vizsgá-
val) vagy ELCSERÉLHETŐ kis utánfutó-
ra. Telefon: 0751–131213.

Minden szükséges irattal rendel-
kező roncsautó értékjegyet VÁSÁRO-
LOK a Remat 2012-es program kere-
tében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, távirá-
nyítós MP3-as CD, központi zár táv-
irányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf limuzin, Euro 4-es, 1.4-es 
motorral, nagyon szép, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, kipörgésgátló, ülésfűtés, elekt-
romos ablakok, tetőablak, központi zár. 
Vállalom a beíratást is. Irányár: 3300 
euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, ecotec motorral, Euro 4-es, 
frissen behozva, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Vállalom be-
íratását. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (21823)

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 1.6-os, 105 LE-s, fullextrás 
(navigáció, ülésfűtés, elektromos abla-
kok és tükrök, ESP, EPC stb.), nyári gu-
mi alufelnivel + téli gumi acélfelnivel, 
friss műszaki vizsgával, friss olajjal és 
szűrőkkel, 174 000 km-ben. Telefon: 
0740–087303. (21819)

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú, piros Dacia 
Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes bizto-
sítással, útadóval és műszakival, olajcse-
rével, szervizkönyvvel. Ára: 2600 euró, 
alkudható. Telefon: 0723–536777. (–)

ELADÓ 2006-os évjáratú Renault 
Laguna 2.0, benzines, 170 LE-s, E4-es, 
115 000 km-ben, metalizált festéssel, 
szervizkönyvvel, első tulajdonostól, bal-
esetmentes állapotban, igényelhető áfás 
számla. Fullextrák: ABS, elektromos ab-
lakok, elektromos és elektrokromatikus 
tükrök, duál klíma, bőr kárpit, ülésfűtés, 
öt alufelni, négy acélfelni, téli gumival, 
kulcs nélküli kártyás, központi zár, 8 lég-
zsák, rádió (CD, szervokormány, fedélzeti 
számítógép, önállítós xenonfényszóró, 
tempomat, esőérzékelő, ESP, ködlámpa, 
rádió CD kormányvezérléssel, tolatóra-
dar, csomagtartó. Irányár: 8000 euró. 
Telefon: 0744–777520.

vegyes
Bárányokat és vágómarhát VÁSÁ-

ROLNÉK. Telefon: 0745–184962.

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 
traktor, háromhengeres Ford 3000-es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű-
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kultivátor. Telefon: 0764–471343.

ELADÓ jó minőségű juhsajt. Ára: 
13 lej/kg. Szállítás megoldható. Tele-
fon: 0747–557491. (21770)

ELADÓ magraktár Csíkszeredában 
(az Emercommal átellenben), alacsony 
nagybani, kisbani árakkal. Telefon: 
0744–641946. (21816)

ELADÓ étkezési burgonya, akár 
állatoknak is – 0,20 lej/kg, valamint ül-
tetni való burgonya és apróburgonya. 
Telefon: 0742–648606. (21810)

elveszett
ELVESZETT egy egyéves, fehér-fe-

kete szibériai husky kutya Csíkszere-
dában. Kira névre hallgat. Becsületes 
megtalálóját jutalomban részesítem. 
Telefon: 0721–341498. (21837)

tanfolyam
MASSZŐRTECHNIKUS TANFOLYAM. 

A Reflexo Relax Therapy akkreditált 
felnőttképző masszőrtechnikus I. fokozatú 
alapképzést szervez hétvégeken. Iratkozni 
lehet Bencze Gizellánál a 0745–892225-
ös telefonszámon.

Könyvelési tanfolyam indul Csík-
szeredában és Székelyudvarhelyen a 
Kreatív Kontir Kft. szervezésében. Tele-
fon: 0721–605266.

állás

A dinamikusan fejlődő csíksze-
redai Gutenberg Könyvkereskedés 
és Nyomda  előkönyvelő és üzlet-
kötő feladatkörök betöltésére keres 
munkatársakat. A szakmai tapasz-
talat előnyt jelent. Kérjük, fényké-
pes önéletrajzát a fizetési igény 
megjelölésével küldje el az office@
gutenberg-art.ro címre.

ALKALMAZUNK a szebeni strand-
ra szakácsot, segédszakácsot, pizza- 
és kürtőskalácssütőt. Szállás, étel biz-
tosítva, jó kereseti lehetőség. Telefon: 
0749–314901.

Jó kereset, jó hangulat! Buda-
pestre, igényes szép környezetbe KE-
RESÜNK csinos, igényes, 18–32 év 
közötti lányokat hoszteszmunkára. 
Szállást biztosítunk! Ha szeretnél 
egy jó csapat tagja lenni és jól is 
keresni, akkor jelentkezz e-mail-
ben egész alakos fényképekkel a 
hotescortbabes@gmail.com címre. 
Telefon: +36–70–6736081.

A csíkmadarasi Garden Project 
Kft. ALKALMAZ kertészeti tapasz-
talatokkal rendelkező munkást, va-
lamint térkövezésben (piskótázás) 
jártas kőművest, segédmunkást. 
Külföldi tapasztalat, valamint felcsíki 
lakhely előnyt jelent. Jelentkezni 
önéletrajzzal hétköznap csak reggel 
9–7 óra között a cég székhelyén, 
Madaras 265. szám alatt, a vasútál-
lomás mellett.

Többet szeretne keresni, mint 
a csíki textilgyárban? Tisztességes, 
megbízható takarítónőt ALKALMA-
ZUNK iroda takarításához, rugal-
mas munkaidővel. Telefon: 0752–
245232.

szolgáltatás
VÁLLALOM családi házak, faházak 

építését, felújítását, valamint gombás 
házak, pincék kezelését, fertőtleníté-
sét. Telefon: 0742–404912. (21729)

Háztartási gépek és hűtők javítását 
VÁLLALOM. Telefon: 0744–861991. 
(21788)

VÁLLALUNK szobafestést, mázolást 
(lépcsőházakat is), tapétázást, gipszkar-
tonozást, csempézést, hőszigetelést, 
valamint teljes körű lakásfelújítást ked-
vezményes áron, igény szerint vagy sa-
ját ötleteinkkel. Telefon: 0756–493656. 
(21822)

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

köszönetnyilvánítás

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

TANKÓ B. IMRE

temetésén részt vettek, sírjára a 
kegyelet virágait helyezték és mér-
hetetlen fájdalmunkban osztoztak. A 
gyászoló család.

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket fejezzük ki 
Csató Imre családjának a szeretett FE-
LESÉG és ÉDESANYA elvesztésében. 
Kérjük a jó Istent, vigasztalja őket és 
erősítse hitükben. A Csató család.

Csató Ferenc és családja őszin-
te részvétét fejezi ki Csató Imrének 
és családjának felesége,

CSATÓ MÁRIA

hirtelen halála miatt érzett fájdal-
mukban. Emléke legyen áldott és 
nyugalma csendes! Vigasztalódást 
a gyászoló családnak. Testvére – 
Csató Ferenc.

elhalálozás



Jézus Szíve, hiszek benned, hi-
szem, hogy szeretsz. Hogy az égi 
szép hazádba bizton elvezetsz. 
Jézus Szíve, bízom benned ren-
dületlenül, „Jól tudom, ki benned 
bízik, meg nem szégyenül”.

Isten szent akaratán meg-
nyugodva tudatjuk, hogy

főtisztelendő
KOSZA VILMOS

c. kanonok, c. főesperes, 
nyugdíjas plébános, 

2012. május 5-én, életének 84., 
papságának 55. évében, hosz-
szas szenvedés után visszaadta 
lelkét Teremtőjének. Papi szolgá-
latát Gyergyóremetén (6 év), Szé-
kelykálon (3 év), Kászonújfaluban 
(16 év), Csík szentdomokoson (6 
év) és Csík szentmártonban (16 év) 
végezte. A Szentszívhez való hűsé-
ge és hivatástudata élteti bennünk 
a reményt, hogy a feltámadásban 
a boldogok között kap helyet. Te-
metése 2012. május 8-án, kedden 
11 órakor lesz a csík szent tamási 
templom kerítésében. Paptestvé-
rei és rokonai. 
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A CLEAN WORLD Kft.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. május 29-én 11 
órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu utca 47. 
szám) nyilvános árverésre kerül a csődbe ment cég IVECO EUROCARGO 
márkájú haszonjárműve, amelynek indulási ára 3937,5 euró – áfa nélkül.

Amennyiben nem kerül sor odaítélésre, az áralkut keddi napokon 11 óra-
kor megismétlik (ünnepnapok kivételével). 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–372216-os és a 0758–060243-as telefonszámon.

Építőanyag-forgalmazásba
egységvezető-értékesítőt alkalmazunk.

Elvárások:
– tapasztalat értékesítés területén;
– román és magyar nyelvtudás.

Jelentkezni 2012. május 10-ig fényképes önéletrajzzal lehet 
a hrm@apicom.ro e-mail címen.

Telefon: 0744–767418, 0744–695562.

HARGITA MEGYE TANÁCSA és GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez a Villamos hálózat létesítésére Gyergyóújfalu község, Libán te-
lepülésén megnevezésű tervét Gyergyóújfalu község, Libán település kül- és belterüle-
tén, 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 Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. szám alatt. Telefon: 0266–371313, 
fax: 0266–310041.

A PARABELLUM Rt.
a LEX FORI IPURL jogi felszámoló révén közli, hogy 2012. má-
jus 15-től kezdődően minden kedden 14 órakor nyilvános árverést 
szervez a csődbe ment cég DACIA LOGAN MCV 1,5D márkájú sze-
mélygépkocsijának eladására, amelynek indulási ára 13 040 lej – áfa 
nélkül.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–372216-os és a 0756–069780-as telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde 
– 0745–565894, Csíkkozmás: 
Les   tyán Jenő – 0726–604137, 

Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czi kó 
Ildikó – 0747–781698, Csík szent
király: Gerczuj Pi roska – 0744–
912658, Csík szentmárton: Potyó 
István – 0724–976659, Csík szent
miklós: Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: László Ferenc 
– 0266–325000, Nagytusnád: Pál 
Csaba – 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 
19, 54, 105 és 204 lej.

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

hargitanépe



Nem sikerült a Román Jégko-
rongszövetség javaslatát át-
vinni a pénteken, Budapesten 
tartott MOL Liga ülésen, főleg 
a magyarországi csapatok el-
lenkezése miatt. Arról azonban 
döntés született, hogy legtöbb 
tízcsapatos lesz a nemzetközi 
nyílt bajnokság, és legalább 
ötven mérkőzést játszik min-
den gárda az alapszakaszban. 
Az, hogy mely csapatok csat-
lakoznak ősztől a MOL Ligá-
hoz, szerdán dől el.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Nem fogadták el a Ro-
mán Jégkorongszövet-
ség (RJSZ) tervezetét 

a MOL Liga 2012/2013-as idé-
nyére vonatkozóan a liga tagjai 
a pénteken, Budapesten tartott 
ülésen. Portik Ferencz-Tibor, az 
RJSZ versenybizottságának el-
nöke lapunknak elmondta, ma-
gyar félről voltak fenntartások, 
végül pedig leszavazták a javas-
latot. Mint pénteki lapszámunk-
ban megírtuk, a tervezet szerint 
két hatos csoportban küzdöttek 
volna a résztvevők az alapsza-
kaszban, majd a csoportokban 
negyed- és elődöntőket rendez-
tek volna, a két csoportdöntős 
pedig a MOL Liga fináléját vívta 
volna. Azonban főleg a magyar-
országi csapatok ellenezték a ja-
vaslatot.

A pénteki ülésen abban álla-
podott meg a MOL Liga hét tag-
jának – HSC Csíkszereda, Bras-
sói Corona, Steaua, Dab.Docler, 
Miskolci Jegesmedvék, Újpest, 
Ferencváros – képviselője, hogy 
legfeljebb tíz csapat lesz a nem-
zetközi bajnokság 2012/2013-as 

idényében. A Partizan Belgrád 
feltételesen jelentkezett, a szerb 
csapat képviselői május 31-ig 
időt kértek arra, hogy – szá-
mukra pozitív döntés esetén – a 
pályával kapcsolatos kérdéseket 
rendezzék. A másik négy je-
lentkező – a Galaci Dunărea, az 
MHK Vágtölgyes (Dubnica), a 
HC Érsekújvár (Nové Zámky), 
valamint a Csíkszeredai VSK és 
a Gyergyószentmiklósi Progym 
közös csapata – képviselője vi-
szont kinyilatkoztatta, hogy 
amennyiben a ligatagok beve-
szik őket a MOL Ligába, akkor 
el is indulnak a sorozatban. A 
fenti öt csapatból viszont csak 
három csatlakozik majd a ligá-
hoz. A tagok úgy határoztak, 
hogy kérdőívet juttatnak el az öt 
érdeklődőhöz, amit e csapatok-
nak máig kell visszaküldeniük. 
A tagság ezután szerdáig dönt 
arról, hogy a jelentkezők közül 
ténylegesen kik csatlakozhat-

nak a MOL Ligához. Az így 10 
csapatosra bővülő liga a tervek 
szerint egy hét múlva tartja kö-
vetkező ülését.

A brassóiak három javaslatot 
terjesztettek a tagság elé. A bar-
caságiak elsőben azt indítványoz-
ták, hogy a ligában részt vevő or-
szágok állampolgárai ne számít-
sanak légiósnak a MOL Ligában. 
A második pedig e kérés lesza-
vazásából következett, miszerint 

emeljék fel az ötfős légiós keretet 
hétre, de ezzel sem értett egyet 
a többség. Azt viszont megsza-
vazták, hogy a mérkőzések ideje 
alatt kötelező a mentő, roham-
kocsi vagy betegszállító autó je-
lenléte. Ez eddig csak a romániai 
mérkőzéseken volt így, a magyar 
sporttörvény értelmében elég az 
orvos jelenléte.

A tagok azt is elhatározták, 
hogy teljes szezont szerveznek, 

vagyis a csapatonkénti minimum 
50 meccses alapszakaszt ráját-
szás követi. Ez azt is jelenti, hogy 
a ma gyar bajnok a MOL Ligát a 
legjobb helyen záró magyaror-
szági csapat lesz a 2012/2013-as 
szezonban. A hazai bajnokság ki-
írását az RJSZ versenybizottsága 
később készíti majd el.

A MOL Liga tagjai pénte-
ken újra Budapesten tartják kö-
vetkező ülésüket.
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LegfeLJeBB tíz csApAt A MOL LigáBAN

Teljes idényt terveznek

A tervek szerint legalább hatszor találkozik a HSC a brassóiakkal ősztől a MOL Ligában

Jégkorong-világbajnokság

A Finnországban és Svédországban zajló Top Divíziós világbajnokság 
hétvégi eredményei és a mai műsor (zárójelben a kezdési időpont):

Helsinki-csoport: USA – Franciaország 7–2, Kanada – Szlo-
vákia 3–2, Fehéroroszország – Finnország 0–1, Svájc – Kazahsz-
tán 5–1, Kanada – USA 4–5 (hosszabbítás után), Franciaor-
szág – Kazahsztán 6–3, Finnország – Szlovákia 1–0. A Svájc – 
Fehéroroszország találkozó lapzárta után ért véget.

A mai műsor: Franciaország – Kanada (16.15) és USA – 
Szlovákia (20.15).

Stockholm-csoport: Németország – Olaszország 3–0, Cseh-
ország – Dánia 2–0, Svédország – Norvégia 3–1, Lettország – 
Oroszország 2–5, Svédország – Csehország 4–1, Dánia – Olasz-
ország 3–4 (hosszabbítás után), Oroszország – Norvégia 4–2. A 
Németország – Lettország találkozó lapzárta után ért véget.

A mai műsor: Csehország – Norvégia  (17.15) és Dánia – Svéd-
ország (21.15).

Játsszon velünk és nyerjen!

Csuka Renáta az 1. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát, a Hargita Népe csíkszeredai 
szerkesztőségében veheti át. Játékunk tovább folytatódik. Válaszoljon minden héten feltett kérdésünk-
re helyesen, és kétszemélyes utazást nyerhet a Fenyő Travel jóvoltából Hajdúszoboszlóra az Aqua-Sol 
négycsillagos szállodába.



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 128. napja, a hátralévő napok száma 

238. Napnyugta ma 20.26-kor, napkelte hol-
nap 6.00-kor. 

Isten éltesse 
Gizella nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Gizella jelentése: női 

túsz, női kezes. 

Május 7-én történt 
1824. Bécsben bemutatták Ludwig van 

Beethoven utolsó, IX. szimfóniáját. 

Május 7-én született 
1833. Johannes Brahms német zongora-

művész, zeneszerző 
1929. Szalay Károly József Attila-díjas író, 

irodalomtörténész 
1964. Hiller István történész, az MSZP 

politikusa, oktatási és kulturális miniszter Ma-
gyarországon 

Május 7-én halt meg 
1205. III. László Árpád-házi király 
1825. Antonio Salieri olasz zeneszerző, 

Mozart vetélytársa 
1983. Romhányi József költő, érdemes 

művész

Helytörténeti 
évfordulók

• Száznyolcvanöt éve, 1827. május 7-én 
született Lázár Kálmán gróf. Jókai Mór vele 
utazta be Székelyföldet. 

• Hetvenöt éve, 1937. július 25-én szüle-
tett Gyergyóalfaluban, és harminc éve, 1982. 
május 7-én hunyt el Csíkszeredában Sövér 
Elek festőművész. 

3D-s mozifilmek

Ezen a héten a következő filmeket vetítik 
a Fidelitas Egyesület mozitermében (Csíksze-
reda, Petőfi Sándor utca 38. szám): szerdán és 
vasárnap 20.15-től a Fráaszkarika című filmet, 
pénteken és szombaton 20.15-től pedig a Fék-
telen harag című filmet. A Conan, a barbár 
című filmet holnap és csütörtökön 20 órától 
láthatják, az Amerikai kapitány: az első bosszú-
álló című filmet pedig szombaton és vasárnap 
18 órától. A Transformers második részét szer-
dán és pénteken 17.30-tól vetítik, míg az Alice 
Csodaországban című mesefilmet holnap és 
csütörtökön 18 órától, szombaton 16, vasár-
nap 13 órától. A Kémkölyök című film vetítési 
ideje: szombaton 13, vasárnap 11 óra. A Hu-
pikék Törpikék mesefilmet vasárnap 16 órától 
kísérhetik figyelemmel, a Verdák második ré-
szét pedig szombaton 11 órától. Helyfoglalás 
a 0757–565398 vagy a 0736–492213-as tele-
fonszámokon. 

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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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. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Színház
Holnap 10.30-tól és 12.30-tól A csodafor-

rás című mesejáték premierjét tartja a Csíki 
Játékszín társulata. A gyermekszínházi prog-
ramjukat a Bethlen Gábor Alap támogatja.

*
Ma 20 órától Garaczi László Plazma 2, 

avagy az Ovibrader című felolvasószínházi 
előadását kísérhetik figyelemmel a székely-
udvarhelyi Mokka Kávézóban. Rendező: Tóth 
Árpád.

Victor Vasarely-kiállítás 
Victor Vasarely-kiállítás nyílik Csepei Ti-

bor gyűjteményéből Csíkszeredában, a Csíki 
Székely Múzeum Kossuth utcai galériájában. 
A megnyitó ma 18 órától lesz. A tárlatot Laka-
tos Mihály méltatja. Megnyitja: Csepei Tibor 
gitárművész és zenepedagógus, műgyűjtő. 

Rendhagyó történelemóra
Novák Ferenc Kossuth-díjas és Prima 

Primissima-díjas koreográfus-rendező, nép-
rajzkutató, a Magyar Koreográfiai Iskola 
megteremtője tart előadást ma 19 órától 
Csíkszeredában, a Szakszervezetek Műve-
lődési Házában A magyar tánc évszázadai 
címmel. Közreműködik a Háromszék Tánc-
együttes. 

Jazzkoncert
Jazzkoncertet ad ma 19 órától a Marsal 

trio Csíkszeredában, a Nagy István Művészeti 
Szakközépiskola aulájában. Az együttes tagjai: 
Domonkos Gábor – basszusgitár, Fekecs 
Ákos – dob, Marsal Ferenc – zongora. 

Boldogság, gyere haza...
Csütörtökön 20 órától ismét megtekint-

hető a Boldogság, gyere haza című zenés da-
rab a székelyudvarhelyi Mokka Kávéházban. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt ma 8–17 óra kö-
zött szünetel az áramszolgáltatás Bükklokán. 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben 
6 sérült személyhez, egy halálos kimenetelű 
autóbalesethez, 2 infarktusos esethez, 16 agy-
vérzéshez, 24 szívbeteghez, 30 magas vérnyo-
másos esethez, 13 csonttöréshez, 13 testi sér-
téshez, 28 különböző traumához, 2 asztmás 
és 2 epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik a 
helyszínre sietve ellátták a sérülteket. Továbbá 
segítséget kértek tőlük 27 szülés, 12 ájulás,  
6 ittas állapot, 8 kómás állapot, 9 gyomorme-
nés, 11 pillanatnyi elmezavar, 3 allergiás reak-
ció, 27 lázas állapot, 3 felső tápcsatornai vér-
zés, 6 rángógörcs, 1 kígyómarás, 2 kutyahara-
pás, 2 kullancs- és 2 méhcsípés, 19 nehéz légzés,  
1 öngyilkossági kísérlet és 2 mérgezéses eset-
ben. Nyilvános helyről 6 alkalommal riasz-
tották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
tizenegy halottat jegyeztek.
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www.parapista.com

– Megyek a vasüzletbe egérfogót venni.
– De hiszen tegnap vett egyet!

– Igen, de azt nem tudom használni, mert egy egér van benne...

Találkozók a Kalligram Kiadó munkatársaival

para

Irodalmi karaván 
Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális 

Központ az Irodalmi Karaván program keretében író-
olvasó találkozókat szervez a Kalligram Kiadó szerzői-

vel és szerkesztőivel. Meghívott vendégek: Király Kinga Júlia író, 
Kukorelly Endre író, költő, kritikus, Láng Zsolt író, Mészáros 
Sándor főszerkesztő, Murányi Sándor Olivér író. A találkozó 
Csíkszeredában ma 18 órától a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont Pinceklubjában lesz, Gyergyószentmiklóson pedig holnap 
18 órától a Városi Könyvtárban. 

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Ferencz Imre: Madárkirakat

Verses madárhatá-
rozót írt Ferencz 
Imre azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy 
megszerettesse a madara-
kat a gyermekekkel. Ezt a 
könyvét a gyermekeknek 
szánta, mert meggyőződé-
se, hogy a gyermekek a leg-
biztosabb olvasók. A szer-
ző – Egyed Emese megál-
lapítása szerint – „a madarak mint képek, 
jelképek, természeti hangadó lények, sőt 
mozgó látványok, történetbéli szereplők 
bemutatására vállalkozott.” Vállalkozását 
pedig neves erdélyi és magyarországi ter-

mészetfotósok ritka szép-
ségű madárportréi teszik 
teljesebbé.

A könyv terjedelme 
40 oldal + 34 oldal szí-
nes illusztráció, kötött, 
ára: 22 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltjában, Csík-
szereda, Petőfi utca 4. sz. 
Tel.: 0266–316798.

*
A kötetet szerdán 18 órától mutatják 

be Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kul-
turális Központ Pinceklubjában. Ismerteti: 
Sarány István.
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Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és 
a java solt kép alá írást a benedek.
eniko@har   gitanepe.ro e-mail 
cím re vagy szer  kesz tőségünk 
postai cí  mére (530190 Csíksze-
reda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

*
A fotót Varga László csíkszeredai 
tanár készítette. Címe: Mikházai 
faóriás. 

High-tech jósnők

Kristálygömb helyett a világhálót 
használta jövendöléshez két jósnő 
hazánkban, de bevetett telefon-

lehallgatást és rejtett kamerát is. A két csaló 
– 26 és 32 évesek – ügyfeleinek azt állította, 
hogy közvetlen kapcsolatban áll a szellemvi-
lággal, és varázsigés védelmet garantált az ör-
dög ellen. Törzsvendégeiket sikerült ámulat-
ba ejteniük és meggyőzniük természetfeletti 
képességeikről azzal, amiket tudtak róluk. 
Az ügyfelek komoly pénzeket � zettek azért, 
hogy hírt kapjanak elhunyt szeretteikről a 
túlvilágról, vagy hogy felvérteződjenek go-
nosz erők ellen. A „high-tech” boszorkák a 
neten a Google keresőprogramot használták 
kutatásaikhoz és olyan közösségi portálokat 
fürkésztek, amelyeken rendre írtak magukról 
ügyfeleik. Mindemellett rejtett kamerákkal 
is meg� gyelték őket, és lehallgatták telefon-
jaikat. Volt, hogy cinkos segítséget is igény-
be vettek a tavi szörnynek. Egy nőt ugyanis 

meggyőztek arról, hogy meg kell szabadulnia 
a pénz igájától, és be kell dobnia összes meg-
takarítását – több ezer lejnyi összeget – egy 
tóba éjféli rituálé keretében. A nő elment a 
tóhoz, ám habozott megválni pénzétől. Ví-
vódása közben démoni alak bukkant fel a víz-
ből, mire a nő úgy megrémült, hogy azonnal 
behajította pénzét, és elrohant.

A rendőrség kiderítette, hogy a román 
„Nessie” a két jósnő egy barátja volt könnyű-
búvár felszerelésben és rémisztő álarcban. A 
net boszorkányait feljelentették, ám a rend-
őrségnek nemigen volt bizonyítéka ellenük. 
Végül a duó vesztegetéssel szolgáltatott bizo-
nyítékot maga ellen. Le� zetett egy ügyészt, 
hogy szüntesse meg ellenük az eljárást, ám 
balszerencséjükre az ügyészt korrupció gya-
núja okán meg� gyelte a rendőrség, így a 
pénzátadással rögvest 3 legyet ütött egy csa-
pásra: 2 jósnőt és 1 ügyészt. Mindegyikükön 
nyomban bilincs kattant. 

fotóalbum

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és 
a java solt kép alá írást a benedek.
eniko@har   gitanepe.ro e-mail 
cím re vagy szer  kesz tőségünk 
postai cí  mére (530190 Csíksze-
reda, Szent  lé lek utca 45. szám) 
várjuk.

A fotót Varga László csíkszeredai 
tanár készítette. Címe: Mikházai 
faóriás. 
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Többórás napsütés várható gomolyfelhőkkel, 
majd a déli óráktól nyugat felől fokozatosan 
megnövekszik a felhőzet, de kevés csapadék csak 
a hegyvidéken fordulhat elő. 

Szokták mondani, hogy a mai tizen-
évesek annyira egyformán öltözködnek, 
hogy szinte közönségesekké válnak. Em-
lékszem, tavaly mekkora felháborodást 
váltott ki, amikor az iskolai egyenruha 
visszavezetéséről kezdtek értekezni az or-
szág vezetői. Elég nevetségesen néznének 
ki a diákok, amint iskola után a kávézók 
teraszán ugyanabban a hacukában oszta-
nák meg egymással a gondolataikat. Így 
utólag visszagondolva elég vicces volt a 
műanyag nadrág és a „kék kockás ing” vi-
selete, amiben reggelente kellett énekelni a 
„tréjkulorjt”. Aztán megváltás volt isko-
la után levetni, még nagyobb megváltás 
volt, amikor eltörölték kötelező használa-
tát. Kerültek elő a piaci farmerek, az volt 
ám az igazi iskolába járós gönc. Később 
teljesen megszokottá vált, hogy abban 
megyünk iskolába, amiben csak akarunk. 

Nézem mostanában a diákokat, biztosan 
kinevetnének – természetesen jogosan –, 
ha megkérdezném őket a kötelező iskolai 
egyenruha használatáról. Szerencsére vége 
a kommunista kockás inges korszaknak, 
de manapság úgy látom, mintha összeöl-
töznének a � atalok. A viseletük már any-
nyira megegyező, hogy nyugodtan ki lehet 
jelenteni: modern egyenruhában járnak. 
A vászon tornacipő használata kötelező 
� úknak és lányoknak egyaránt, vékonyka 
farmer, ráfeszülős pulcsi, táska a könyök-
re akasztva, a gördeszkát pedig le kell 
parkolni az iskola előtt. Elszomorító, 
hogy divatcsatornák tulajdonképpen jel-
legtelenné formálják őket. Annak idején 
a férfiideál valahol Silvester Stallone-
nél kezdődött, mostanában örülhetünk 
ha a � úk nem kezdenek hasonlítani a 
barbibabákhoz. 

Modern egyenruha

             VILLANÁS  Antalfi  József

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

kezdő szint haladó szint

skandi pályázati szelvény 2012. május 7.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 23-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
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FÜVET ESZIK 
A MEZŐN ÁZSIAI TÓ

ROMÁN 
TAGADÓSZÓ

HUN VEZÉR 
VOLT

SZABÁLYT 
SÉRT

NEMZETSÉG, 
NAGY 
CSALÁD

KORAI 
GYÜMÖLCS

KERESD ..., 
AM. FILM

NULLA

TOTAL 
NONSTOP 
ACTION

OXIGÉN
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TOVA
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EZER!
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LITER

OMÁNI 
AUTÓJEL

ORVOSNÁL 
MONDJUK

LEKVÁR

ELL!

     ?

HIVATALOS 
AKTA

DÜHBE ..., 
MÉRGES 
LESZ

ÁLLÓVÍZZORRO

A SZŐKE ÉS A BARNA NŐ KIRÁN-
DULNI MEGY AUTÓVAL. AHOGY 
MENNEK, HIRTELEN KIFOGY A BENZIN, 
ÉS MEGÁLL AZ AUTÓ. A SZŐKE NŐ 
MEGKÉRDEZI:

– MI TÖRTÉNT? 
– KIFOGYOTT A BENZIN! 
– NAHÁT, ÉS TE TUDTAD, HOGY 

...(POÉN A REJTVÉNYBEN)? – KÉRDEZ 
VISSZA A SZŐKE.


