
Kettős beruházás 

Két hét múlva elkészül 
a harmadik körforgalom is

Egy bukaresti vállalkozás gőzerővel építi benzinkútját a Bethlenfalvi út és a Kaufland közötti 
területen. Oprişor Pompiliu műszaki igazgató, az építőtelep irányítója arról tájékoztatott, 

legkésőbb hétfőn nekifognak kialakítani Székelyudvarhely harmadik körforgalmát, amellyel 
két héten belül végeznek. > 5. oldal
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Kezdődik 
a falunapok 

szezonja
A hétvégén megkezdődik a falu-

napok szezonja, Udvarhelyszé-
ken elsőként Kénosban ünnepelnek. 
A Homoródszentmártonhoz 
tartozó faluban péntektől va-
sárnapig focibajnoksággal, ve-
télkedőkkel, szórakoztató műsorral, 
bállal várják az érdeklődőket.

homoródalmás

Újrafödik 
a templomot

Helyenként a tetőszerkezet ele-
meinek cseréjével együtt ke-

rülnek új cserepek a homoródalmási 
unitárius műemléktemplom tetejé-
re. Ezt a munkálatot az eddig hasz-
nált cseréptípus hiánya tette 
indokolttá, ugyanis többször 
kellett az időjárás viszontag-
ságai miatt egy-egy részen pótolni a 
lehullt cserepeket.

„A politikusok 
példát vehetnének”
Először szervezett ökumenikus 

találkozót a  Székelyudvarhelyi 
Református Egyházmegye lelkészi 
közössége, amelyet tegnap tartot-
tak a Bocskai Közösségi Házban. 
A találkozóra a Hargita me-
gye területén szolgáló ke-
resztény magyar történelmi 
egyházak képviselői kaptak meg-
hívást. 
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valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4165ì
1 amerikai dollár USd 3,4141ì
100 magyar forint hUF 1,5229î

hatos lottó

ötös lottó

SzErEnCSESzám: 5034625

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Kezdődik

Nem lesz tehát könnyű: 
egyfelől gyengíteni kell a po-
zíciójukban már jól megerősö-
dött RMDSZ-eseket , másfelől 
le kell körözni a bőrüket 
látszólag olcsón nem 
adó polgáriakat. Cso-
da-e hát, ha nem éppen katoli-
kus kampány előszele érződik? 
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  Forró-erős Gyöngyi



Nem szokványos módon, egy 
városban köröző buszon mu-
tatta be a sajtónak jelöltjeit a 
székelyudvarhelyi EMNP. Az 
önkormányzati tisztségre pá-
lyázók, no meg Tankó László 
polgármesterjelölt különböző 
helyszíneken szálltak fel, majd 
ismertették terveiket, elképze-
léseiket.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Lelkes, minőségi csapat állt 
össze Székelyudvarhelyen 
– dicsért Sorbán Atti-

la. Az EMNP megyeitanács-
elnök-jelöltje bevallása szerint 
az udvarhelyi elképzeléseket, 
terveket feltérképezni jött a 
Küküllőpartjára. Ezekből volt 
is bőven, a művelődési ház elől 
induló, s a városban forgoló-
dó – Szombatfalva, Betlenfalva 
és Kadicsfalva kimaradt a kör-
útból – autóbuszon a külön-
böző helyszíneken felszálló 
tanácsosjelöltek új terelőutat, 
bicikliutat, sétálóutcát, uszodát, 
földbe fektetett kábeleket szeret-
nének a városban. Nagy Pál szán-

dékosan a Budvár negyedben ült 
buszra, hiszen, mint mondta, 
ezzel is fel szerette volna hívni 
a figyelmet a közbiztonság és a 
rend hiányára. „Udvarhely nem a 
szavak szintjén kell, hogy »fővá-
ros« legyen– jelentette ki.

– Városgazda akarok lenni – 
ezekkel a szavakkal pattant buszra 
Tankó László. A néppárt polgármes-
terjelöltje hatékonyságot, átlátható-
ságot, következetességet ígért a város-
lakóknak, Biró Edith tanácsosjelölt 
pedig azt reméli a június tizedike 

után felálló új önkormányzattól, 
hogy a város, és nem az egyéni érde-
kek vezérelik majd a testületet.

A jelöltek hangsúlyozták: hisz-
nek az önrendelkezésben, elképzelé-
seiket pedig a városlakókkal közösen 
váltanák valóra.

napirenden
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Különjárat. Autóbuszon mutatkoztak be az EMNP jelöltjei fotó: ifj. haáz sándor

Lehet, hogy sokaknak isme-
rős a történet, amikor az öreg 
székely bácsit valaki megkér-
dezte: bácsika hogy van? Azt 
válaszolta, egyre fennebb. 
Kérdezője értetlenül nézte, s 
megkérdezte: hogyhogy egyre 
fennebb? Úgy hogy a múltko-
riban csak a cipőmet vizeltem 
le, most meg a térdemet is.

A székely bácsis történetnek 
valóságalapja is van, mivel a ko-
rosodó férfiaknál előbb-utóbb, 
megjelennek a vizeletürítéssel 
kapcsolatos zavarok. Ez annak a 
következménye, hogy az életkor 
előrehaladtával a prosztata térfo-
gata megnövekedik. Anatómiai-
lag a húgycső a prosztata közepén 
halad át. A dülmirigyet körülve-
vő buroknak elég erős a szöveti 
szerkezete, és a prosztata min-
dennemű duzzanata beszűkíti a 
húgyvezetéket. Legyen az gyul-
ladásos, jóindulatú adenómás, 
vagy akár rosszindulatú, rákos 
térfogat növekedés. Így jelenik 
meg az időskori nehéz vizelés, 
amely gyakoribb hatvan éves kor 
után. Ilyen esetben a betegnek az 
erős vizelési inger ellenére nehe-
zen indul el a vizelete, és a vizelet-
ürítés nem fejeződik be hirtelen, 
hanem sokszor percekig eltart az 
utócsepegés, és a betegnek olykor 
a has- és a gátizmokat is segítsé-
gül kell hívnia, hogy a vizelést be-
fejezze, a hólyagot kiürítse. Ilyen-
kor még egyszer elindul a vizelet, 

de csak a maradék ürül ki, az is 
elég nehezen. Az éjszakai vizelés 
is elég hamar megjelenik, ami az-
zal magyarázható, hogy éjszaka 
csökken a hólyag ingerküszöbe, 
és hólyagban összegyűlt, kisebb 
mennyiségű vizelet is erős ingert 
vált ki. A jelenség leggyakoribb 
oka a prosztata jóindulatú meg-
növekedése, adenómája. A min-
dennapi vizeletürítési panaszok 
mellett mivel a hólyag tökélete-
sen nem ürül ki, vizeletpangás 
lehet a vízhólyagban, ami hajla-
mosíthat a húgyúti fertőzésekre. 
Ezek a betegségek gyakran tár-
sulnak és a tüneteket fokozzák. 
Megjelenik a kényszerítő vizelési 
inger, fájdalom vizeléskor, és a 
hólyaggyulladás jellemző tünete: 
erős fájdalom a vizelés befejez-
tével. Amikor a hólyag kiürül, 
annak gyulladt nyálkahártyával 
borított falai egymáshoz érnek 
és ez okozza az igen kellemetlen 
tünetet. Ajánlatos nem halogatni 
az orvosi vizsgálatot. A prosztata 
vizsgálata elsősorban a végbé-
len keresztül történő tapintással 
kezdődik. Megállapítható, hogy 
milyen mértékű a duzzanat, eset-
leg gyulladásról van szó, vagy a 
prosztatarák gyanúja merül fel. 
Igen fontos, hogy ilyen gyanú 
esetén urológus szakorvosi ki-
vizsgálást végezni. Elsősorban 
a rosszindulatú elváltozást kell 
kizárni, pontos diagnózist kell 
megállapítani, és mielőbb be kell 
állítani megfelelő gyógyszeres, 

vagy ha indokolt, sebészi keze-
lést. Ajánlott a tömény alkoholos 
italok kerülése, mert rossz hatá-
suk van a prosztata betegségeire, 
akár krónikus gyulladásról, akár 
jóindulatú adenómáról van szó. 
A tömény italok és a túlzásba vitt 
fűszerezés fokozza a kismedence 
és a prosztata vérbőségét, ami nö-
veli a duzzanatot, és erősödnek a 
vizeletürítési panaszok. A túl vé-
kony öltözetnek, hideg ülőhely-
nek helyileg is rossz hatása van 
a prosztata és a hólyag betegsé-
geire. A köztudatban a nők na-
gyon kényesek és hajlamosak a 
„felfázásra”, de egyes esetekben 
a férfiak szinte kényesebbek a 
visszatérő prosztata- és hólyag-
gyulladásokra. Az urológus 
által beállított gyógyszeres ke-
zelés mellett gyógynövény ki-
vonatok, teák is használhatók. 
Jó hatású a tökmagolaj, a len-
mag-, csalán-, kisvirágú fűzike-, 
valamint a törpepálma-kivonat. 
Ez utóbbiról kiderült, hogy 
valójában csökkenti a prosz-
tata térfogatát, azáltal, hogy a 
prosztataszövet zsugorodását 
váltja ki nem hormonális úton, 
ezáltal csökkennek a vizelési és 
gyulladásos panaszok, amiért 
nem hiába vívta ki a „növényi ka-
téter” nevet.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

rENdELő A férfiAK vizELEtürítési zAvArAiróL

hirDEtésEK

Hargita Megye Tanácsa a 2003/52-es számú törvény előírásai alapján 
kifüggesztette,  weboldalán megjelentette és közzé teszi a következő tervezetet:

Határozattervezet a Hargita Megye Tanácsa által finanszírozott speciális oktatási 
intézmények megnevezésének jóváhagyásáról;

Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa, illetve a Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóság együttműködésének jóváhagyásáról a Székelyföldi Kerékpáros 
Körverseny szervezése és lebonyolítása érdekében, a 2012-es évre vonatkozóan.

A határozattervezet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának weboldalán, 
a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács főbejáratánál található hir-
detőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésétől számí-

Hargita Megye Tanácsa
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont

Pályázati felhívás ismeretterjesztő filmes produkciók készítésére

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont dokumentumfilm pályáza-
tot hirdet jogi és természetes személyek, valamint civil szervezetek számára, 1–3 éves 
időszakra (a tervezett projekt függvényében). A témakeresés földrajzi határa: Hargita 
megye területe. 

A pályáztató által ajánlott témakörök:
1. Életutak, emlékképek
2. Népviseletek
3. Történelmi emlékeink
4. Népi mesterségek
5. Gazdaság és gazdálkodás
6. Népi építészeti emlékek
7. Egy régió bemutatása a fenti témakörök alapján.
A felsorolt témák sorrendje nem jelent értékbeli rangsorolást. A pályáztató egyez-

tetés alapján elfogad más olyan témákat is, amelyek filmes eszközökkel örökítik meg, 
mutatják be helyi néprajzi, történelmi, földrajzi, gazdasági és turisztikai értékeinket. 

A megvalósítás módja: a pályázó elképzelésének függvényében készülhet egyet-
len dokumentumfilm, illetve sorozat, több kisebb részből. 

A pályázóktól a következőket kérjük: 
1. a téma kifejtését (a készítendő film megközelítő időbeni terjedelmének meg-

jelölésével, max. 2 oldal), belefoglalva a felhasználható szakirodalmat, szakemberekre 
való hivatkozást is; 

2. ütemterv (pontos időbeli lebontás); 
3. költségvetés; 
4. szakmai életrajz + elérhetőségek (telefonszám és elektronikus postafiók).
A fenti iratokat kérjük borítékolni és digitális formában is csatolni.
Bővebb információk az intézménynél, munkanapokon 8–15 óra között (Szőcs 

Endre). 
A pályázat leadásnak határideje: 2012. május 25. (péntek), du. 15 óra.
A pályázati csomagot (egy nyomtatott és elektronikus változat) a kiíró címén le-

het leadni vagy eljuttatni: 535600 Székelyudvarhely, 1918. december 1. utca 9. szám, 
II. emelet. Telefon: 0266–214 440, 0266–214 441., e-mail: office@hagyomany.ro

A Póráz Klub, vagyis az 
udvarhelyszéki kutyatartók 
klubja folytatja tavaly elkezdett, 
népszerű Kutyavilág sorozatát: 
legutobb A gyerek és a kutya 
címmel tartottak előadássoro-
zatot, idén az ügyes négylábúak 
elnevezésű rendezvényre várják 
a kutyákat és gazdáikat.

hNU-információ

Május 19-én, jövő szom-
baton a volt mozi épü-
lete előtt déli fél ti-

zenkettőkor engedelmességi be-
mutatóval kezdődik az esemény, 
a farkaslaki Benkő Zsolt viszi 
porondra díjazott négylábúját. 
Ezután a csíkszeredai Ügyes eb 
kutyaiskola „növendékei” nem 
mindennapi produkcióval ruk-
kolnak elő: táncukkal ejtik ámu-
latba a közönséget.

A gazdik is bemutathatják, mire 
képes kedvencük, ha a helyszínen 
benevezik őket a vetélkedőre. A 
szervezők azt mondják, az esemé-
nyen kiderül az is, melyek a legnép-
szerűbb kutyafajták térségünkben, 
melyek ritkábbak, értékesek stb.

A rendezvénnyel kapcsolatos 
részletekért Sándor Zsolt állator-
vost lehet hívni a 0722–838 868-as 
telefonszámon.

rENdhAgyó sAjtótájéKoztAtó

Buszra szálltak a néppártiak
KutyAviLág

Táncoló ebek 
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Körkép
közélet

A hétvégén megkezdődik a falu-
napok szezonja, Udvarhelyszé-
ken elsőként Kénosban ünnepel-
nek. A Homoródszentmártonhoz 
tartozó faluban péntektől va-
sárnapig retróbulival, labdarú-
gó-bajnoksággal, népi játékok-
kal, vetélkedőkkel, kulturális-
szórakoztató műsorral, bállal 
várják az érdeklődőket.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az utóbbi években gom-
bamód elszaporodtak a 
falunapi ünnepségek, az 

önkormányzatok által szerve-
zett fesztiválok. Ma már mind 
a huszonhárom udvarhelyszéki 
községnek van éves ünnepe, de 
a térség 129 falujából is egy-
re több helyen tartanak igényt 
arra, hogy a legkisebb közössé-
geknek is nyíljon lehetősége a 

közös időtöltésre, vidámságra, 
saját ünnepre.

Az utóbbi évek tapasztalatai 
alapján a rendezvények színvo-
nala és kínálata településenként 
változik, nagyban függ az ünnep-
ségre fordított pénzösszegtől is. 
Van, ahol az egyre színvonalasabb 
kulturális programokat húzzák 
alá, néhol a hagyományőrzésre 
helyezik a hangsúlyt, esetleg helyi 
ételkülönlegességekkel próbálják 
megszólítani a lakosokat. A leg-
több helyen a könnyed szórakozás 
jegyében szervezik a falunapokat.

Idén Udvarhelyszéken első-
ként Kénosban, május 11–13. 
között rendeznek falunapo-
kat. A Kénosért Egyesület és a 
homoródszentmártoni polgár-
mesteri hivatal közös szervezésé-
ben. Pénteken este retróbulival 
indul az ünnepség, szombaton a 
toborozót és megnyitót követő-

en kezdődik a focibajnokság, és 
ezzel párhuzamosan a vetélkedő-
ket, játékokat is szerveznek. Dél-
után kulturális műsor szerepel a 
programban, majd bálba hívják 
a nagyérdeműt. A háromnapos 
rendezvény vasárnap ünnepi is-
tentisztelettel zárul – tudtuk 
meg Mózes Levente szervező-
től. Kénosban 2010-ben hívták 
életre a falunapokat, a szervezők 
már akkor úgy döntötték, hogy 
kétévenként rendezik meg az ün-
nepséget. Az első rendezvénynek 
jótékonysági célja is volt, az ado-
mányozók a Kénosért  Egyesüle-
tet támogathatták, illetve a falu 
templomtornyának javítási költ-
ségeihez járulhattak hozzá.

Kénos után, a következő 
hétvégén Ivóban lesz falunap, a 
Zetelakához tartozó településen 
május 19-én ötödik alkalommal 
szervezik meg az ünnepet.

Bőven lesz lehetőség közös időtöltésre fotó: szász csaba/archív

ElsőKént KénosbAn ünnEpElnEK

Kezdődik a falunapok szezonja Megnyílt a Fenyő terasza!
Ha jön a nyár, egyre több időt szeretnénk a sza-
badban tölteni. Ugyanakkor szívesen húzódunk 
be a nap égető forrósága elől egy árnyékos, 
hűvös helyre. A csíkszeredai Hunguest Hotel 
Fenyő már harmadik éve kellemes, intim han-
gulatú terasszal várja a megpihenni, felüdülni, 
kikapcsolódni vágyókat. 

Csikóstokány tarhonyával, sült oldalas velesült bur-
gonyával, csirkepaprikás tárkonyosan puliszkával, 
székelykáposzta disznóhússal, babgulyás sertés-

hússal és füstölt kolbásszal, lepények, gyümölcsös gom-
bócok, bukták, derelyék, angyalbögyörő – ilyen és ehhez 
hasonló ételek szerepelnek a Hunguest Hotel Fenyő napi 
menüjében. Az idei nyár újdonsága ugyanis, hogy a ho-
tel teraszán olyan napi menüt ajánlanak vendégeiknek, 
amelyben hagyományos, paraszti ételek szerepelnek. Az 
aznapi menüt délelőtt 10 óráig lehet megrendelni, rende-
lés nélkül pedig 13 és 15 óra között fogyasztható, amíg a 
készlet tart. A város területén cégekhez kiszállítást is vál-
lalnak. A hagyományos ételek mellett az étlapon a tavaly 
nyáron jól bevált salátakülönlegességek és hideg gyü-
mölcslevesek is megtalálhatók, mindez elérhető áron. 

Ha nyár, akkor fagyi és sör

Fagylaltkelyheket olasz főzött fagylaltokkal, egy-
szerű eszpresszó kávét vagy többféle kávékülön-
legességet is tudnak ajánlani a felszolgálók. Sör-

fajták széles választékából lehet válogatni, a nemsoká-
ra kezdődő Eb mérkőzéseit a focirajongók a Hunguest 
Hotel Fenyő teraszán is végigszurkolhatják, hisz min-
den filagóriában külön plazmatévé van felszerelve.  
„A tavaly nyáron is gyakran jöttünk ide a baráti társaság-
gal, szerettük a gyors és pontos kiszolgálást. Azért is 
kedveljük ezt a helyet, mert a filagóriának köszönhetően 
meghitt hangulatban tudjuk eltölteni az estét, mi sem za-
varunk mást a történeteinkkel, a másik asztalnál ülőkét 
sem halljuk” – mesélte egy visszatérő vendég. 

Napi menüt a 0746–501 280-as telefonszámon lehet 
rendelni. 

Az, hogy hivatalosan csak most kezdődik, szinte sem-
mit sem jelent, mert a kampány gyakorlatilag már napok, 
sőt mondhatni hetek óta zajlik. Mégis, a hivatalos kezdet 
jó lehetőség arra, hogy az eddig történteket, az előjeleket fi-
gyelembe véve azt latolgassa az ember, mire is számíthat. 
Mármint a kampány alatt, mert a választások kimenetelét 
egyelőre korai találgatni.

Szóval, ha engem kérdeznek, túl sok jót nem remélek. 
Már négy évvel ezelőtt is mutatkoztak az övön aluli táma-
dások meghonosításának előjelei. Ez a tendencia látszik foly-
tatódni, és a munka nem eredménytelen. Különböző inter-
netes fórumokon olvasható hozzászólásokból jól leszűrhető, 
mennyire beivódik a köztudatba a politikusok által keltett 
és folyamatosan táplált gyűlölködés, mennyire mélyre süly-
lyedve, vehemensen és vérben forgó szemekkel képesek sokan 
szidni és gyalázni egyik vagy másik tábor jelöltjét-jelöltjeit.

De vegyük aprópénzre, hogy ki kivel is kakaskodik ezen 
a Csíkszeredának nevezett kupacon. Ott van az RMDSZ 
jól bejáratott csapata, melynek tagjai viszonylag könnyű 
helyzetben vannak: tulajdonképpen nem is nagyon kell 
mást tegyenek, mint az elmúlt négy évről beszéljenek. Meg 
egyébként is, ezért könnyű ilyenkor a hatalmon lévőnek: ha 
csak ül az irodájában, és végzi a fizetéséért a munkáját, már 

azzal is kampányol. Ráadásul az RMDSZ-nek a látszóla-
gos kudarc mellett Fortuna is kedvez – és ha a helyhatóságin 
még nem is, de a parlamenti választásokon biztosan kijátsz-
szák ezt a kártyát –, a kormányváltás után körvonalazódó 
visszarendeződést ugyanis a szövetség könnyen kihasznál-
hatja a maga javára, mondván, hogy „látjátok, polgárok, 
mi megmondtuk: ha nem vagyunk a hatalom tüze mellett, 
szívás lesz”.

Visszatérve Csíkszeredára: az említett RMDSZ-es csa-
pat egyik fő ellenfele az Erdélyi Magyar Néppárt lesz. Nem 
irigylem a párt csíkszeredai szervezetének magját képező 
baráti társaságot, hiszen azokkal a tulipán-színű jelöltekkel 
kell szembemenjenek, akikkel közülük többen is jó kapcso-
latokat ápolnak még az előző mandátumok idejéről. Nehéz 

lehet a közös focimeccsek és sörözések után elmagyarázni egy-
másnak, hogy „én igazából szeretlek téged, barátom, most 
csak a kampány kedvéért támadtalak hátba”.

De ez csak az egyik olyan probléma, amivel a néppár-
tosok szembe kell nézzenek, ugyanis rendesen beakasztott 
nekik az MPP is, amikor saját polgármesterjelölttel állt elő, 
minden feltételét megteremtve annak, hogy a jobboldali 
ideológiához húzó szavazók táborát megossza. Ráadásul 
közismert személlyel rukkoltak elő, akit legalább annyian 
ismernek a városban, mint a néppártos jelöltet, de még a 
szakmája is ugyanaz a jelöltjüknek, mint a néppártosnak. 
(Bocsánat, de a viccet el kell süssem: azt beszélik, hogy négy 
év múlva már nem is írnak ki választásokat Csíkszeredá-
ban a polgármesteri tisztségért, hanem medicinából lesz a 
versenyvizsga.)

Nem lesz tehát könnyű: egyfelől gyengíteni kell a pozí-
ciójukban már jól megerősödött RMDSZ-eseket, másfelől 
le kell körözni a bőrüket látszólag olcsón nem adó polgári-
akat. Csoda-e hát, ha nem éppen katolikus kampány elő-
szele érződik? 

Kezdődik
    NézőpoNt n Forró-Erős Gyöngyi



Először szervezett ökumenikus 
találkozót a  Székelyudvarhelyi 
Református Egyházmegye lelké-
szi közössége, amelyet tegnap 
tartottak a Bocskai Közösségi 
Házban. A találkozóra a Har-
gita megye területén szolgáló 
keresztény magyar történelmi 
egyházak képviselői kaptak 
meghívást. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Száznyolcvan lelkipásztor 
(római katolikus, refor-
mátus, unitárius és evan-

gélikus) kapott meghívást az 
első ökumenikus találkozóra, 
melyen nyolcvanan vettek részt. 
Székelykeresztúron hagyománya 
van a felekezetek közti egyezte-
tésnek, ezt a modellt próbálják 
átültetni megyei szintűre. A talál-
kozón jelen volt Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke is. Mint lapunknak elmondta, 
fontosnak tartja az egyházakkal 
való együttműködést, hiszen a kö-

zösségi összefogás egyik motorja a 
településeken szolgáló felekezet.

– Együtt kell dolgozni, össze-
fogással többre vagyunk képesek. 
Előadásomban azokról a kihí-
vásokról beszéltem, amelyekben 
láthatjuk a közös megoldásokat: 
beszélhetünk a falvak gazdasági 
életének fellendítéséről, az erő-
források hasznos kiaknázásáról, 
illetve a fiatalok helyes nevelé-
séről. Korábban már jeleztem, 
hogy vallásos táborok szervezése 
céljából területeket ajánlottunk 
fel az egyházaknak. A találkozó 
igencsak példaértékű, úgy tudom, 
ilyen még nem volt Hargita me-
gyében. Köszönöm Antal Zoltán 
esperes úrnak a szervezést, az ösz-
szefogás nekünk, politikusoknak 
is példaértékű lehet – nyilatkozta 
Borboly. 

Botár Gábor, a Kis Szent Teréz 
Római Katolikus Plébánia plébá-
nosa hangsúlyozta: pünkösd az 
egység, a szentlélek kiáradásának 
ünnepe, s hogy Isten az egységet 
akarja, a Sátán pedig a megosztást.

– Nagyon szépnek tartom ezt 
a pünkösdi előkészületet, mivel a 
különböző felekezetek lelkészei 
összegyűltek. Ez volt az első ilyen 
alkalom, de úgy gondolom, van 
értelme ennek, érdemes folytatni 
– summázott Botár. 

Gede Mátyás, a Belvárosi Re-
formátus Egyházközség lelkésze 
lapunknak kifejtette, a hasonló talál-
kozókat rég el kellett volna kezdeni.

– Minden kezdet nehéz, 
úgy tűnik ez is, hiszen sokkal 
több résztvevőre számítottunk. 
Amennyiben viszont az ügy mellé 
állnak a felekezetek, akkor kinő-
heti magát a rendezvény. Való-
színűleg legközelebb egy másik 
felekezet szervezi a találkozót – 
véleményezett Gede.

– Sikeresnek tartom a talál-
kozót, szükséges van ilyenre a to-
vábbiakban is, hiszen különleges 
alkalom, hogy négy felekezet ösz-
szegyűlt, s mindenik szólt az éle-
téről, munkásságáról – nyilatkoz-
ta Szász Tibor András felsősófalvi 
református lelkész.

A Székelyföldi Filharmónia 
szervezésében másodjára ren-
dezik meg Székelyudvarhelyen 
a ClassJazzFestet. A ren-
dezvény célja, hogy a nagy-
érdeművel megismertesse a 
klasszikus zene és a dzsessz 
közötti párhuzamokat, illetve 
a két műfaj ötvözetét. Május 
15–20. között számos kon-
certet hallgathat meg a helyi 
közönség. 

A. J.

Mint Bodurian Aram 
főszervező, a Székely-
földi Filharmónia ve-

zetője elmondta, a legfontosabb 
célja a ClassJazzFestnek, hogy 
bemutassák a klasszikus zeneiro-
dalom azon részét, amely kicsit 
másabb hangzás- és ritmusvilág-
gal íródott meg. Sok zeneszer-
ző ötvözte a két műfajt. Mint 
hangsúlyozta, a ClassJazzFest 
ötlete egyedi Romániában, ran-
gos esemény a város életében. A 
filharmónia arra törekszik, hogy 
minél több embert meg tudja-
nak szólítani: ezért törekednek 
olyan műsorok összeállítására, 
melyre olyan emberek is eljöj-
jenek, aki korábban sosem. A 
lehető legnagyobb hangsúlyt 
szeretnék adni a fesztiváloknak, 
ezért hívtak tavaly olyan elő-
adót, mint Harry Tavitian. Idén 
az ő kaliberéhez mérhető mű-
vész Csíky Boldizsár lesz, ő nyit-
ja a második ClassJazzFestet. 
Bodurian kitért arra is, hogy 
az idei ClassJazzFesten fellépő 
művészek zöme kötődik vala-
miképpen a Székelyföldi Fil-
harmóniához. A ClassJazzFest 
keretében párhuzamosan Sep-

siszentgyörgyön is tartanak 
koncerteket: a szervezők tervei 
közt szerepel, hogy a fesztivált a 
régió eseményévé emeljék. Idén 
nyitnak olyan emberek felé is, 
akik másképp nem mennének 
be a koncerttermekbe, viszont 
kávézókban szívesen meghall-
gatnak egy koncertet.

A koncertekre érvényes a 
filharmóniabérlet. A jegyek ára 
10 lej, a vasárnapi záró szimfoni-
kus hangversenyre pedig 15. 

UdvARHElyEn EgyEztEttEK A töRténElMi EgyHázAK KépviSElői

„A politikusok példát vehetnének”
KlASSziKUS zEnE éS dzSESSz HAt nApon át

Kedden startol 
a második ClassJazzFest

4. oldal |  2012. május 11., péntek

aktuális

program

Kedd – május 15.
Csíky Boldizsár előadóestje – 
Szent István Terem, 18 óra

Szerda – május 16.
Jazzybirds – Szent István 
Terem, 18 óra

Csütörtök – május 17.
Remember Enescu Kamara-
együttes – Szent István 
Terem, 18 óra
Plan B – Kalapos kávézó, 21 
óra

Péntek – Május 18.
Tonight Jazz Quartet – Szent 
István Terem, 18 óra

Szombat – május 19. 
Transylvanian Saxophon 
Quartet – Szent István 
Terem, 18 óra

Vasárnap – május 20.
Vokál-szimfonikus hangver-
seny – művelődési ház, 18 
óra

Példaértékű találkozó. Közös kérdésekről egyeztettek 

Körkép

A Merkúr áruház organikus 
részlegével partnerségben ké-
szített, és immáron hatodik ré-
széhez érkezett rovatunkban a 
kölesre és a medvehagymára 
hívjuk fel olvasóink figyelmét. 

A kölest szupergabonának is 
szokás nevezni, mert a legtáplá-
lóbb gabonaféle. Az emberiség 
6000 éve ismeri, fogyasztása vi-
szont a kenyérgabonák megjelené-
sével visszaszorult. Noha a perjefé-
lék (Poaceae) családjába tartozik, a 
köles megnevezést leggyakrabban 
a legismertebb fajtájára, a termesz-
tett kölesre (Panicum miliaceum) 
használják. A növényből sok 
minden: kása, kenyér, lepény, pa-
lacsinta készíthető, illetve számos 
ételhez felhasználható „töltelék-
ként”, „adalékként” is. Nagyon 
egészséges – az egyetlen gabona, 

mely teljes értékű fehérjéket tartal-
maz. Lúgos kémhatású, telítetlen 
zsírsavakat és kevés keményítőt 
tartalmaz. Könnyen emészthető, 
nem okoz gázképződést. A népi 
gyógyászat úgy jegyzi: rendsze-
res fogyasztásával megelőzhető a 
megfázás, az influenza, a bronchi-
tis. Sőt rákmegelőző hatású, gyul-
ladáscsökkentő, minden emberi 
szervre jótékony hatással van. 

Minden megvan benne, ami-
re szervezetünknek szüksége van: 
szénhidrátok, fehérjék, zsírok, ás-
ványi anyagok és vitaminok.

Az ásványi anyagok közül 
legtöbb benne a kálium, ami a 
szívizom ritmusát és működését 
szabályozza, majd megtalálható 
benne a sejtek regenerálódásához 
szükséges magnézium és a vas, va-
lamint a szellemi munkához szük-
séges foszfor, ami egyben védelmet 

nyújt a depresszió és fáradtság el-
len is. A köles erősíti a hajat, a kör-
möket, véd a fogszuvasodástól, és 
biztosítja a szép arcbőrt. Együk te-
hát, keressük, fogyasszuk a kölest! 

A medvehagyma 
Szezonális, nálunk is szaba-

don szedhető növényként említ-
hetjük a medvehagymát (Allium 
ursinum), mely nevét onnan kap-
ta, hogy a barnamedvék is elő-
szeretettel fogyasztják terméseit. 
Évelő növény. A nedves, árnyas 
erdőkben érzi jól magát, az eny-
hén savas talajt kedveli. Térsé-
günkben számos helyen szedhe-
tő, például a Szarkakő, Kerekerdő 
térségében is találni medvehagy-
mát. Levelei fokhagymaillatúak, 
kora tavasszal jelennek meg, és 
a nyár közepére elszáradnak. A 

növény áprilisban–májusban vi-
rágzik. A medvehagymát frissen 
érdemes használni, mert szárítva 
vagy főzve gyógyhatása gyengül. 
Nagyon sok bántalomra használ-
ható: kedvezően hat a gyomorra, 
a bélrendszerre, kiváló krónikus 
hasmenés és szorulás ellen, enyhí-
ti a szédülést, a fejfájást, csökkenti 
a magas vérnyomást, tisztítja a 
vesét és a húgyhólyagot, elősegíti 
a vizelet ürítését, tisztítja a vért. 
Most lehet gyűjteni. Irányt tehát 
az erdő, a természet! Kalandra, 
egészséges életre fel!

Rántott kölesfasírt

Hozzávalók: 20 dkg köles, 
2l víz, 20 dkg sajt, vörös-
hagyma, petrezselyem. A 
panírhoz: liszt, tojás, zsem-
lemorzsa, só, bors.

A kölesből sós vízben ká-
sát főzünk, összekeverjük a 
dinsztelt hagymával, petrezse-
lyemmel és a sajttal, majd sóz-
zuk, borsozzuk, és vizes kéz-
zel gombócokat formálunk 
a masszából, aztán lisztbe, 
zsemlemorzsába forgatjuk. A 
zsemlemorzsába keverhetünk 
őrölt diót, szezámmagot, sőt, 
a zsemlemorzsát helyette-
síthetjük zabkorpával is. A 
fasírtot forró olajban pirosra 
sütjük, és burgonyapürével, 
salátával tálaljuk. 

tERMéSzEtESEn EgéSzSégESEn  EgyünK KölESt, SzEdJünK MEdvEHAgyMát! A Hét RECEptJE  



Egy bukaresti vállalkozás gőz-
erővel építi benzinkútját a 
Bethlenfalvi út és a Kaufland kö-
zötti területen. Oprişor Pompiliu 
műszaki igazgató, az építőtelep 
irányítója arról tájékoztatott, 
legkésőbb hétfőn nekifognak 
kialakítani Székelyudvarhely 
harmadik körforgalmát, amely-
lyel legtöbb két héten belül vé-
geznek.

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

Jól halad székelyudvarhelyi 
beruházásával a bukaresti 
Bioromoil Automatic Stations 

vállalkozás. Mint a helyszínen 
is látható, a Bethlenfalvi út és a 
Kaufland közötti területen egy 
önkiszolgáló, bioüzemanyagot 
forgalmazó töltőállomást építe-
nek, a várossal kötött egyezségük 
szerint a szomszédos kereszte-

ződésben saját költségükön egy 
körforgalmat is kialakítanak. A 
telepen már áll a töltőállomás 
fémszerkezete, tegnap betonozási 
munkálatokat végeztek. 

– Az ütemtervben foglaltaknál 
jobban haladunk. Egy-egy engedé-
lyünk a polgármesteri hivataltól és 
a városi rendőrségtől még hiány-
zik, de azok beszerzése is folya-
matban van. Ha minden jól megy, 
legkésőbb hétfőn nekifogunk a 
körforgalom kialakításának – tájé-
koztatott az építőtelepen Oprişor 
Pompiliu műszaki igazgató. 

Tegnap ottjártunkkor az 
építőtelep irányítója a pol-
gármesteri hivatal műszaki 
igazgatóságával egyeztetett a 
tervekről, közben pedig azt is 
elmondta, már beszélt a városi 
közlekedésrendészet vezetősé-
gével, és engedélyt kapott arra, 
hogy akár a hétvégén is elkezd-
jen bizonyos, a körforgalom ki-

alakításához szükséges munká-
latokat. 

– A kereszteződésben iga-
zából nagy változás nem lesz. A 
központi kör kerül be a közepére, 
a beérkező sávokat, illetve a járdá-
kat alakítjuk át kissé. Szerencsé-
re bőven van hely – magyarázta 
Oprişor Pompiliu. 

Jó hír a gépjárművel rendsze-
resen ott közlekedőknek, hogy a 
körforgalom kialakítása során egy 
közlekedési sávot mindig szaba-
don hagynak, nem lesz tehát tel-
jes útlezárás, nincs szükség kerülő 
útvonalakra.

– Ha kell, éjszaka vagy a hétvé-
geken is dolgozunk majd. Úgy néz 
ki, szombaton vagy vasárnap neki 
is fogunk a járdák átalakításának 
– mondta az építőtelep irányítója, 
majd azt tudatta, a kettős munká-
lat befejezési határideje május 28., 
ám úgy számoltak, hogy legtöbb 
két héten belül végeznek.

Bunta Levente polgármester 
tegnap szerződött Bálint An-
tallal, a Macops Kft. tulajdo-
nosával a Bethlen negyedi víz-
sugaras kör, vagyis a szökőkút 
elkészítésére. A város második 
központjának nevezett teret a 
tervek szerint június nyolcadi-
kán avatják. 

M. L. F.

Lebonyolítottuk a közbe-
szerzési eljárást, ma szer-
ződünk a Macops Kft.-vel 

– jelentette be tegnap sajtótájé-
koztatón Bunta Levente polgár-
mester, majd a beruházás ter-
vét ismertette. A fő tervező az 
Urban Design Kft., az épületgé-
pészeti munkálatokért az Evisz 
Proi Kft. felelős, a kivitelező 
pedig az a Macops Kft., mely a 
városi park felújítását is végezte. 
A tegnap aláírt szerződés értéke 
– mint már tudattuk – áfástól 
382 200 lej, a kivitelezési ha-
táridő harminc nap, a jótállási 
idő pedig öt év. A munkálatok 
során átépítik a kilencméteres, 
belső sugarú betonmedencét. 
A tervezett szökőkút hét méter 
átmérőjű, központi elhelyezésű 
felületen hét darab szórófejből 
áll majd, a járófelületeket, fala-
kat andezit lapokkal burkolják. 
A 22,25 méter átmérőjű épít-
ményt padok, virágtartók és fa-
szerkezetű pergola határolja, dí-
szíti. A kőfallal, féldombormű-
vel díszített műszaki fülkében 
kapnak helyet az automatizálást 
biztosító egységek.  

Bízom benne, hogy június 
8-áig minden elkészül. A Beth-
len negyedben lakik a város la-
kosságának zöme: nem pusztán 
egy egyszerű szökőkút épül, 
hanem egy közösségi hely, vá-
rosunk második sétatere, avagy 
második főtere és központja, 
mely hangulatos találkozóhelye 
is lehet majd az udvarhelyieknek 
– részletezte a polgármester, aki 
azt is tudatta, hogy a szerkezet-

nek hangulatvilágítása is lesz, 
fényjátékkal teszik színesebbé a 
szökőkutat. 

Újdonság, hogy a gazdaságos-
ság érdekében a vizet egy szivaty-
tyúrendszer segítségével vissza-
forgatják. 

A szökőkút egyik meghatáro-
zó pontja lesz a jól álcázott mű-
szaki fülke: egy kőfal, melyen a 
lován ülő Bethlen Gábor féldom-
borműve kap majd helyet. Ezzel 
kapcsolatosan annyit tudhattunk 
meg, hogy udvarhelyi művész ké-
szíti el. 

– Bethlen Gábor minden 
szempontból megérdemli, hogy a 
téren akár ily módon jelen legyen. 
Az alkotást még nem rendeltük 
meg. A szökőkút díszítését ugyan-
is a következő polgármesterre bí-
zom, mely lehet, hogy én leszek 
– vetítette előre Bunta Levente. 

A tájékoztatón jelen volt Bá-
lint Antal, a Macops Kft. vezetője 
is, aki ígérte, legjobb tudásuk sze-
rint alakítják át a teret. 

– Húsz évvel ezelőtt telepítet-
tük a térre az első virágokat, most 
pedig rátesszük a parkra a koronát 
is – hangsúlyozta Bálint Antal. 

Nem lesz munkálat 
a Márton Áron téren 
A sajtótájékoztató végén a 

polgármester említést tett arról is, 
hogy meghirdették a városi asz-
faltozási munkálatokat: többek 
között a Szabók, Építők utcák 
szépülnek meg, illetve a Bethlen 
negyedi park főbb sétányait is 
leaszfaltozzák. A polgármester 
arról is jelentést adott, hogy a 
híresztelésekkel ellentétben nem 
kezdik el a Márton Áron tér fel-
újítási munkálatait.

– Békés együttműködésre tö-
rekszünk mindenkivel, nem gör-
dítünk akadályokat a tér haszná-
lata elé. Számos rendezvény zajlik 
a napokban is ott, és több lesz az 
elkövetkező időszakban is. Lehet 
használni a teret – tudatta Bunta 
Levente.

KEttőS BEruhÁzÁS 

Két hét múlva elkészül 
a harmadik körforgalom is

udvArhELy MÁSOdiK főtErE LEhEt A dÁvid fErENc tér

A szökőkút lesz 
a park koronája 
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Bedő mária, 

64 éves, nyugdíjas

A hét KérdéSE  Mi A véLEMéNyE A civiL NAPi tEvéKENySégEKrőL?

M i n d e n k é p p 
helyes dolog, hogy 
foglalkoznak a város 
apró problémáival, 
de amit rendbe hoz-
tak, valahogy meg 
is kellene tartani, és 
nem rongálni ismét. 
A minap láttam, 
milyen szép tiszta a 
Küküllő partja, de 
vigyázni is kellene 
rá, nem csak megta-
karítani. 

Jó kezdeménye-
zés, a legjobb talán 
a szemétszedés volt, 
csak félek, hogy 
nem tart sokáig. 
Meg kellene taní-
tani a gyerekeket, 
hogy ne dobálják el 
a szemetet, sőt a fel-
nőttekre is rá kelle-
ne szólni. Én falun 
nőttem fel, de ott 
sosem volt szemetes 
az utca. 

Faragó margit, 

65 éves, nyugdíjas 

Jó kezdemé-
nyezésnek tartom 
mindenképp, nem 
vagyok rossz véle-
ménnyel róla. Jó, 
mert nem kötelező, 
így az ember önszán-
tából járulhat hozzá 
a közöshöz, a város 
szépségéhez. Saját 
akaratából dönti el, 
hogy ő is segíteni és 
tenni akar valamit a 
városáért. 

jakacs attila, 

25 éves, tanár

Szép dolog, hogy 
végre valaki igazán 
tesz valamit a vá-
rosért és a lakoso-
kért. Jobban kellene 
ügyelnünk azokra, 
amiket rendbe hoz-
nak, és nem rongálni 
folyton a város köz-
tereit. Vagy a plaká-
tokat például havon-
ta is leszedhetnénk, 
úgysincs szükség 
rájuk. 

pető csaBa, 

22 éves, diák

társadalom

Ütemterv szerint. A városháza munkatársai tegnap egyeztettek a kivitelezővel Fotó: máthé lászló Ferenc

Körkép
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hirdetés

Nem csupán a korábban kapott 
6,4 millió lejt veszítené el Hargita 
Megye Tanácsa, hanem veszély-
be kerülne a már megnyert uni-
ós pályázatok finanszírozása is, 
ugyanis ezt a pénzt szinte teljes 
egészében e pályázatok önrészé-
nek finanszírozására fordítaná 
a megyei önkormányzat – jelen-
tette ki Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke. Mint 
mondta, amennyiben sikerül 
érvényt szerezni a 2012/15-ös 
számú kormányhatározatnak – 
amely a nemrégiben leköszönt 
Ungureanu-kabinet által a helyi 
közigazgatásoknak kiutalt, eddig 
el nem költött pénzösszegek visz-
szafizetésére kötelezi az önkor-
mányzatokat – jelentős fejlesztési 
forrásoktól esne el a megye.

hN-összefoglaló

A Ponta-kabinet első intéz-
kedéseinek egyike volt 
a leköszönt Ungureanu-

kormány által több önkormány-
zatnak kiutalt pénzösszegek visz-
szavonása. Az intézkedést azzal 
indokolta a kabinet első ülése 
után a kormányfő, hogy a PD-
L–RMDSZ-koalíció választási 
céljait szolgálta az összeg, a visz-

szautalt pénzből pedig a nyug-
díjasoktól jogtalanul levont 
egészségbiztosítási hozzájárulást 
kívánnák visszafizetni, illetve a 
válságkezelő intézkedések része-
ként lefaragott közalkalmazotti 
bérek fokozatos növelésére akar-
ják fordítani.

Hargita Megye Tanácsa 6,4 
millió lejt kapott az említett al-
kalommal, többnyire megnyert 
uniós pályázatok önrészének fi-
nanszírozására.

– Mi nem adósságok rendezé-
sére fordítottuk a pénzt, mert nem 
úgy gazdálkodunk, hogy adósságot 
halmozzunk fel – jelentette ki a 
Hargita Népe kérdéseire válaszolva 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke.

Az önkormányzati vezető el-
mondta, hogy amennyiben sikerül 
érvényt szerezni a Ponta-kormány 
által kibocsátott jogszabálynak, a 
megye jelentős fejlesztési források-
tól eshet el, ha nem sikerül bankköl-

csönhöz jutni. Borboly Csaba hoz-
zátette, a helyi önkormányzatoknál 
nagyon árnyalt a kép, van, ahol adós-
ságok rendezésére költötték a pénzt, 
máshol viszont – akárcsak a megyei 
önkormányzat esetében – pályáza-
tok önrészét kívánták állni belőle.

Mintegy félszáz Hargita megyei 
helyi önkormányzat 40 ezer és 480 
ezer lej közötti összegeket kapott.

A megyei önkormányzat elnöke 
tegnap délután közleményt adott ki, 
amelyben leszögezi, hogy „a pénz a 

fejlesztést szolgálja, aki azt visszavon-
ja, az adott települések, a megye, a 
székelyföldi térség fejlődése ellen cse-
lekszik. Itt sokkal nagyobb arányú 
befektetésekre van szükség, mert 
ezt a térséget évtizedekig kihagyták 
minden fontosabb infrastrukturális 
beruházásból”.

A dokumentum alkotmányel-
lenesnek tartja a Ponta-kabinet el-
járását, és kilátásba helyezi, minden 
lehetséges jogi eszközt felhasználnak 
annak érdekében, hogy az önkor-
mányzatok megtarthassák a pénzt.

Borboly Csaba megjegyezte, 
2009-ben már nyert hasonló jellegű 
pert a megyei önkormányzat.

Elrugaszkodottnak tartja a 
szomszédos Kovászna megye ön-
kormányzatának elnöke, Tamás 
Sándor is a kabinet intézkedését. 
Hírügynökségi jelentések szerint 
Tamás Sándor kijelentette: az általa 
vezetett intézmény nem utalja visz-
sza a pénzt, mert már a költségve-
tésbe foglalták.

Visszaélésnek tartja a Demokrata-
Liberális Párt is a pénzek visszaszol-
gáltatásának kötelezettségét. Sever 
Voinescu, a politikai alakulat szóvi-
vője hangsúlyozta, hogy jogi eljárást 
indítanak e visszaélés felszámolása 
érdekében.

BorBoly: aki visszavonja a pénzt, székelyföld fejlődése ellen cselekszik

21 milliót veszíthet a megye

A Ponta-kormány. Nagy hévvel láttak neki a munkának fotó: gov.ro



Tegnap délután folytatódott 
a Mokka Pódium nevű helyi 
közéleti vitafórum, a hatodik 
találkozóra négy önkormány-
zati képviselőjelölt kapott meg-
hívást: Dósa Barna (EMNP), 
Mike Levente (MPP), Iliţoiu 
Narcisa (PSD) és Lukács Lász-
ló (független).

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Bár legutóbb Borboly Csaba 
megyei tanácselnök volt a 
fórum meghívottja, helyi 

szinten az RMDSZ továbbra is 
elzárkózik a Mokka kávéházban 
rendezett beszélgetésektől, annak 
okán, hogy a helyszín egy olyan 
ingatlan, melyet Szász Jenő egykori 
polgármester sajátított el a várostól.

A bemutatkozás után Katona 
Zoltán moderátor az eddigi tevé-
kenységükről  faggatta a vendé-
geit, véleményüket kérte az ud-
varhelyi önkormányzat négyéves 
működésének pozitív és negatív 
oldaláról, a helyi tanácsba való 
bejutásuk esetén pedig elképzelé-

seikről, tervezett munkájukról is 
érdeklődött.

Ez utóbbi téma kapcsán Iliţoiu 
Narcisa elmondta, a kis- és kö-
zépvállalkozókat kellene jobban 

segíteni, a helyi tanácsban túl sok 
döntést hoznak úgy, hogy az ne 
zavarja valamelyik tehetős vállal-
kozót vagy politikust, sőt inkább 
azok „malmára hajtják a vizet”. 

Mike Levente (jelenleg is taná-
csos) a szakszerűséget hiányolta a 
tanács működéséből, mint mond-
ta voltak jó dolgok, de túl kevés. 
Dósa Barna a kéregetőkkel, az 

erőszakkal, a helyi maffiával szem-
beni nulla toleranciát hiányolja, 
Lukács László pedig a menedzser 
alapú városgazdálkodásban látja a 
város fejlődését.

A választási célkitűzésekről a 
kormánypárt jelöltje elárulta, leg-
alább egy tanácsost szeretnének 
a testületbe juttatni, s hogy nem 
csak a román anyanyelvűek sza-
vazataira számítanak (listájukon 
magyarok is vannak, de a többiek 
is értik és beszélik a magyar nyel-
vet), szerinte ebből csak előnye 
lehet Udvarhelynek. A független-
ként induló Lukács úgy látja, van 
esély arra, hogy megkapja a be-
jutáshoz szükséges szavazatokat. 
A pártlistákon induló két jelölt 
kifejtette, egyértelműen a több-
ség megszerzésére törekednek, 
de hogy erre milyen reális esélyt 
látnak, nem adtak egyértelmű vá-
laszt. Mike megjegyezte, hogy az 
MPP-s tanácsosok száma növekvő 
tendenciát mutat, míg Dósa a ma-
gas szavazási részvételnek örülne, 
merthogy ez mutat valós képet az 
udvarhelyiek opcióiról.

Helyenként a tetőszerke-
zet elemeinek cseréjével 
együtt kerülnek új cserepek a 
homoródalmási unitárius mű-
emlék templom tetejére. Ezt a 
munkálatot az eddig használt 
cseréptípus hiánya tette indo-
kolttá, ugyanis többször kel-
lett az időjárás viszontagságai 
miatt egy-egy részen pótolni a 
lehullt cserepeket.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az újrafödés mellett dön-
tött a homoródalmási 
unitárius egyházközség 

és a helyi önkormányzat, ugyan-
is a templomon levő, régi fajta 
cserepeket már nem árusítják. 

– Több alkalommal is meg-
történt már, hogy az erőteljes 
szél, vagy éppen a hóolvadás mi-
att hulltak le cserepek a temp-
lom tetejéről, amit muszáj volt 
pótolni. Általában tíz-húsz, de 
volt rá példa, hogy közel száz 
cserép hullt le a tetőről a rossz 
időjárás következtében, amit 
már nem tudtunk ugyanolyan 
fajta cseréppel pótolni, így dön-
töttünk az újrafödés mellett. 
A terv egyik velejárója, hogy 
a tetőszerkezetet is meg kell 
helyenként erősíteni, léceket, 
máshol pedig tartógerendákat 
kell cserélni. A födési munkála-
tok összértéke 70 ezer lej, de a 
kivitelezés során megmutatkoz-
hatnak más hibák, javítanivalók 
is – számolt be lapunknak Csete 

Árpád homoródalmási unitári-
us lelkész. 

– A templom karbantartás-
ára, többek között erre a felújí-
tásra az önkormányzattól tavaly 
40 ezer lejt kaptunk, idén pedig 
újabb 30 ezer lejes támogatást 
ígértek. 1786-ban épült temp-
lomunk B-kategóriás műemlék. 
Nem szorul különösebb resta-
urálásra, hiszen jó állapotban 
van. Egyelőre az újrafödés a 
legfontosabb, a későbbiekben 
még biztos végzünk különböző, 
kisebb-nagyobb javításokat. A 
mostani beruházás pünkösdre 
készül el – részletezte a lelkész, 
hozzátéve, reméli, hogy a mun-
kálatok befejeztével a hívek is 
megbecsülik az ajándékot.

A tiszteletestől megtudtuk, 
fontos lenne mihamarabb meg-
oldani a templom fűtését is. Ez 
egyelőre csak igény szintjén fo-
galmazódott meg, de remélhe-
tőleg hamarosan tervek is lesz-
nek hozzá, valamint pénzkere-
tet is szerzünk a megvalósításra 
– bizakodott Csete Árpád.

Ma délelőtt szervezik Galamb-
falván a Fától fáig, verstől versig 
elnevezésű Kányádi Sándor-sza-
valóversenyt. Az I–VIII. osztályo-
sok számára kiírt jubileumi, tize-
dik megmérettetésre tizenhat 
udvarhelyszéki településről ösz-
szesen ötvenkét tanuló nevezett 
be. A versenyt követően délután 
fél kettőkor a galambfalvi iskola 
új székely kapujának avatására 
várják az érdeklődőket.

Sz. Cs. 

Május 11. különös jelentés-
sel bír Nagygalambfalva  
számára: egyrészt erre a 

napra datálódik a galambfalvi ok-
tatás első írásos említése (1566), 
másrészt ezen a napon van a ver-
seny névadójának, Kányádi Sán-
dornak a hivatalos születésnapja (a 
költő valójában május 10-én szüle-
tett, de a születési bizonyítványába 
11-ét írtak).

A Fától fáig, verstől versig elne-
vezésű versenyt immár tizedik alka-
lommal szervezik meg a faluban – 
árulta el nekünk Bálint Hajnal igaz-
gató és Zsidó Annamária magyarta-
nár. Az eseményre Székelyudvarhely 
és Székelykeresztúr térségéből 
tizenhat falu összesen ötvenkét 
I–VIII. osztályos tanulója nevezett 
be, a megmérettetés ma délelőtt 
négy korcsoportban zajlik a Feleki 
Miklósról elnevezett helyi kultú-
rotthonban.

Idén különleges eseménynek 
számít, hogy a versenyt követően 
felavatják a galambfalvi iskola új 
székely kapuját.

napirenden

Körkép
MoKKA PóDIuM HAtoDSzor

Négy év, négy szempont

Jubileumi 
szavalóverseny 

A FűtéSt IS MEG KELL MEGoLDANI

Újrafödik a homoródalmási unitárius templomot

Kinek a bejutás, kinek a többség megszerzése a cél fotó: szász csaba

Átalakuló tetőszerkezet a templomon. Megújulás fotó: tamás attila
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Több alkalommal is 
megtörtént már, hogy 
az erőteljes szél, vagy 
éppen a hóolvadás mi-
att hulltak le cserepek 
a templom tetejéről, 
amit muszáj volt pó-
tolni. 



hargitanépe 2012. MÁJUS 11., péntek | 8. oldal 

Ötödik alkalommal rendezik 
meg Székelyudvarhelyen a dísz-
növénykertészeti kiállítást és 
vásárt. Az eseményen, melynek 
a Bethlen negyedi park szolgál 
helyszínül, hazai és magyar-
országi dísznövénytermesztők 
kínálják portékáikat. A tegnap 
reggel nyílt kiállítás vasárnapig 
várja az érdeklődőket, ugyan-
akkor kulturális programok, 
koncertek is színesítik a felho-
zatalt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Székelyudvarhelyen ötödik 
alkalommal nyílt meg a dísz-
növénykertészeti kiállítás és 

vásár. A tegnap reggeltől vasárna-
pig tartó rendezvénynek idén is a 
Bethlen lakónegyedi park szolgál 
helyszínül. Bálint Benedek Pál, 
a kiállítás szervezője elmondta, 
ahogy a korábbi években, idén is 
elsősorban a különböző dísznö-
vényeket és kertészeti eszközöket 
kínáló hazai és külföldi kiállító-
ké lesz a főszerep. Bálint szerint 
a kezdetek óta annyit változott 
a helyzet, hogy míg az első al-
kalommal legalább kilencven 
százalékban a külföldi kiállítók 
képviseltették magukat, addig ez 
a helyzet mára megfordult, hiszen 
a több tíz résztvevő nyolcvan szá-
zaléka helyi kereskedő. A tegnap 

nyílt szabadtéri kiállításon a kert-
építők, kerti berendezéseket, kerti 
bútorokat, kültéri fajátékokat, 
különböző öntözőrendszereket, 
valamint kerti kerámiákat gyártó 
és forgalmazó cégek mellett jelen 
vannak a helyi kézművesek is. A 
rendezvény főszervezője elmond-
ta: a tavalyi kiállításhoz hasonló-
an idén is lesznek kulturális mű-
sorok, koncertek, és nem marad 
el az érdekességnek szánt virág-
kötészeti bemutató sem, amelyen 

bárki elsajátíthatja a mutatós, 
ízléses virágcsokor készítését. A 
négynapos rendezvényen gondol-
tak a gyerekekre is, akiknek rajz-
pályázatot hirdettek. A pályázat 
kiértékelőjét szombaton tartják, 
díjazzák a legszebb munkákat, és 
lesz Mesekert is.

– Úgy érzem, öt év alatt ren-
dezvényünk erősödött, s remé-
nyeink szerint újabb öt év múlva 
is értékes lesz majd a kiállítás. Ta-
valy tizenkétezer látogatónk volt, 

idén is legalább tízezerre számí-
tunk – nyilatkozta a főszervező.

„Illik itt lennünk”
A székelyudvarhelyi Blumen 

Garden kertészet egyike a vásár 
kiállítóinak, és mint Simó Péter-
től, a vállalkozás vezetőjétől meg-
tudtuk, másodszor vesznek részt a 
rendezvényen.

– Bár virágkészleteink na-
gyon kifogytak, igyekeztünk 
részt venni a kiállításon, hiszen 

nagyon jó tapasztalataink van-
nak tavalyról, és helyi kereske-
dőként illik is itt lennünk – fo-
galmazott Simó. A kertészet ve-
zetője elmondta, a visszajelzések 
is igazolják, hogy igyekezetük 
nem bizonyult hiábavalónak, 
ugyanis már a nyitónapon vol-
tak olyan visszatérő vásárlók, 
akik őket keresték fel először. A 
Blumen Garden standjánál ti-
zenöt-húszféle virág közül válo-
gathattak a vásárlók, a dáliától, 
a jégvirágon át a muskátliig, az 
árak pedig egy lejtől harminc le-
jig váltakoztak. 

Néptánc, rock, 
dzsessz a virágoknak
A négynapos eseményen töb-

bek között fellép a Nyugdíjasok 
Hagyományőrző Kórusa, a Bo-
róka, a Rozmaring, a Kékiringó 
és a Gereben néptánccsoport, a 
Fortuna Dance tánciskola és a 
Székelyszentmihályi Citerások. 
Ma ad koncertet az Ég és Föld 
Együttes, valamint a Koala Jazz 
Band. A belépők ára tavalyhoz ké-
pest nem változott: gyerekeknek 
és nyugdíjasoknak két lejbe, fel-
nőtteknek három lejbe kerül, csa-
ládi jegyet hat lejért lehet váltani. 
A jegy egyben tombola is, amely-
lyel a szerencsések ajándékokat 
nyerhetnek. A vásár naponta 9 és 
20 óra között várja a látogatókat, 
a pénztár 18 órakor zár.

Tagnap déltől várja az érdek-
lődőket az udvarhelyi sport-
csarnokban tizenkettedik alka-
lommal megszervezett Tavaszi 
Expó, amelyen idén is több mint 
félszáz székelyföldi kiállító ter-
mékei közül válogathatnak a 
látogatók.

Radó Krisztina

Minden évben a kitartás, 
remény és összefogás 
zászlaja alatt szervez-

zük a tavaszi kiállítást és vásárt. A 
nehéz idők ellenére a város össze-
fogásával ismét sikerült kevesebb 
kiállítóval ugyan, de színvonalas, 
teltházas rendezvényt létrehozni – 
mondta nyitóbeszédében Molnos 
Zoltán, a vásár főszervezője. A ki-
állítás megnyitóján Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere is 
tiszteletét tette, és megköszönte a 
szervezőnek, hogy a válság ellenére 
sikerült összegyűjteni a helyi vál-
lalkozókat. 

– A város és a vállalkozók ki-
tartása, összefogása nélkül nem 
tudott volna létrejönni a rendez-
vény, ezért köszönetet mondunk 
minden kiállítónak, hogy idén is 

itt lehetünk, hiszen a székely em-
ber munkakedve és tudása tartja 
jó úton sorsunkat Udvarhelyen – 
mondta a polgármester. 

A kínálat színes és változatos, 
az előző évekhez hasonlóan idén 
is válogathatunk a szabad ég alatt 
kiállított kerti bútorokból, kerti 
törpékből, de finom falatok is – 
lángos, kürtőskalács, péktermékek 
és sajtfélék – várják az érdeklődő-

ket. A csarnok előterében fagyival 
kínálják a látogatókat, a fő kiállí-
tótéren pedig találunk fűtéstech-
nikai felszereléseket, nyílászáró-
kat, kül- és beltéri festékeket, bú-
tort, élelmiszert, de menyasszonyi 
ruhákat, ékszereket és könyveket 
is nézegethetünk. A 12. Tavaszi 
Expo május 10–13. között dél-
előtt 10 órától 19 óráig, vasárnap 
pedig 16 óráig látogatható.

A Szombatfalvi Gyermekekért 
Egyesület tizedik alkalommal 
szervez a Csicsergő Napközi 
Otthonban „Neveljünk termé-
szetbarát gyerekeket” címmel 
rendezvénysorozatot. A kéthetes 
esemény legkiemelkedőbb pilla-
nata tegnap, a madarak és fák 
világnapján volt: a város többi 
napközijét is bevonva versmon-
dó délelőttöt tartottak.

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

A szombatfalvi Csicsergő 
napköziben két hete a ter-
mészet, a fák és a madarak 

a főszereplők. „Neveljünk termé-
szetbarát gyerekeket” címszó alatt 
szelektív hulladékgyűjtési akciót 
szerveztek, majd Ambrus László, 
az Agora környezetvédelmi mun-
kacsoport ügyvezetője tartott elő-
adást a kicsiknek, akik később bar-
kácsoltak, hulladékokból játékokat 
készítettek, melyeket ki is állították 
a napközi folyosóján. A program-
ban tanulmányi séta is szerepelt: a 

városi parkban madárlesen és „fa-
vizsgálaton” voltak. A Communitas 
Alapítvány és a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége a főtámo-
gatását élvező rendezvénysorozat 
legkiemelkedőbb pillanatát a ma-
darak és fák világnapjára, május 10-
ére időzítették, így tegnap szavaló 
délelőttöt tartottak, melyre a város 
minden napközijéből két-két gye-
reket hívtak meg, illetve hagyomá-
nyosan egy vidéki napközi is képvi-
seltette magát – ezúttal a zetelakiak 
voltak jelen. 

– A természettudatos nevelést 
már az óvodai tevékenységbe is be 
kell építeni. Kis korban el kell kez-
deni megismertetni a gyerekekkel 
környezetüket, hiszen ha nem is-
merik a fákat, a madarakat, akkor 
azt sem tudják, mit kell megvédeni 
– mondta lapunknak Benedek Eri-
ka szervező. Reméli, rendezvényük 
meghozza gyümölcsét, és a gyere-
kek felnőttkorukban természet-
óvó, természetszerető emberekké 
válnak, hiszen tulajdonképpen ez a 
megmozdulás távlati célja.

DíSzNÖvéNy-kIállíTáS

Virágba borítják a Bethlen negyedi parkot

MEGNyITOTTA kApuIT A NEMzETkÖzI kIállíTáS éS váSár

Az összefogás eredménye
HA NEM ISMErjük, NEM TuDjuk, MIT kEll véDENI

Természetbarát 
gyerekeket nevelnek

Körkép
aktUÁliS

Szín- és illatkavalkád a lakótelepen. A virágvásár vasárnapig estig látogatható fotó: ifJ. haÁz SÁndor

Tucatszor volt már tavaszi vásár Udvarhelyen fotó: ifJ. haÁz SÁndor
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Az eddig távolmaradó gazdák 
rohamára számítva, megerő-
sített létszámmal, több mint 
négyezer területalapú támoga-
tási kérés utolsó pillanatokban 
való beérkezésére számít a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökség.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Amaival együtt már csu-
pán három munkanap áll 
rendelkezésre a Hargita 

megyei gazdák, mezőgazdasági 
cégek, társulások és közbirtokos-
ságok számára az idei évi terület-
alapú támogatási kérések szank-
ciómentes letételére. A szántó-, 
legelő- és kaszálóterületre igé-
nyelhető SAPS-támogatási kéré-
seket ugyan a kifizetési ügynökség 
munkatársai május 16. és június 9. 
között is elfogadják, ám ez eset-
ben a gazdának minden egyes nap 
késedelem után, büntetésként, a 
támogatás 1 százalékának levoná-
sára kell számítania.

Tavaly Hargita megyében több 
mint 29 ezer gazda igényelt terü-
letalapú támogatást, az idei évre 
viszont a szokásosnál is többen, 
több mint négyezren hagyták az 
utolsó pillanatokra a kérésletételt. 
Azonban mint lapunknak Haschi 
András Péter, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Kifizetési és In-
tervenciós Ügynökség (APIA) 
igazgatója elmondta, rendszerint 
több száz kérés szokott beérkezni 
a május 15-i határidő után is. „A 
várt 30 ezerből május 9-ig durván 
25 ezer gazda nyújtotta be eddig 
a 2012-es esztendőre szóló terü-
letalapú támogatási kérelmét. Ez 
a kérések számát tekintve sem jó, 
de különösen nagyobb probléma, 
hogy a támogatásra jelölt terü-
letnagyság is jelentősen elmarad 
a várttól, azaz a tavalyi 190 ezer 
hektárhoz képest három nappal a 
rendes határidő lejárta előtt még 
mindig csak 123 ezer hektárra 
kértek támogatást” – emelte ki 
Haschi. A szakember szerint a 
SAPS-kérések benyújtásával külö-
nösen a kiterjedtebb mezőgazda-
sági területekkel rendelkező nagy-
gazdák késlekedtek, hisz a megye 
400, ötven hektárnál nagyobb 
területet művelő gazdája közül a 
kifizetési ügynökség csupán 180 

támogatási kérését regisztrálták. 
A jelenség előtt egyébként a me-
gyei kifizetési ügynökség vezetője 
is értetlenül áll.  „Nem tudjuk, 
miért késlekednek, miért halogat-
ják az utolsó pillanatokra a kérés-
letételt a gazdák. Az ügynökségen 
belül az egyenesen hozzánk, illet-
ve a polgármesteri hivatalokon 
keresztül érkező támogatás igény-
lések fogadására hatvan alkalma-
zott van ráállítva. Az viszont már 
most látszik, hogy még az utolsó 
percekben is rengeteg dolguk 
lesz” – szögezte le Haschi. Kér-
désünkre, hogy a késlekedő nagy-
gazdaságok közül hányat takarna 
a közbirtokosságok száma, Haschi 
egyelőre nem tudta megmondani. 
Mint fogalmazott, erre a kérdésre, 
csak a május 15-ig beérkező tá-
mogatási kérések összesítése után 
tudna választ adni. Azt azonban 
megjegyezte, hogy a területalapú 

támogatás és a hozzá igényelhető 
agrárkörnyezet-gazdálkodási cso-
magokat tavaly több mint 120 
Hargita megyei közbirtokosság 
vette igénybe, ami nyomán az 
ügynökség az érintetteknek több 
mint tízmillió eurót fizetett ki.

Az ügynökség munkatársai-
nak baját ugyanakkor tovább fo-
kozza, hogy napokon belül, május 
14-én jár le a szabadértékesítési 
tejkvótával rendelkező gazdák 
termelési nyilatkozatának be-
nyújtása. Ám ezzel kapcsolatban 
is az április elején kiküldött 7200 
tejkvóta-kiközlőnek csupán a fele 
érkezett vissza az APIA csíksze-
redai központjához, a többiek 
viszont – mint ahogy arról a hét 
elején megjelent cikkünkben be-
számoltunk – a késés nyomán járó 
legkevesebb 100 eurós büntetésen 
túl a szabadértékesítési tejkvótá-
juk elvesztését is kockára teszik.

Agrárgazdaság
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Lejár a terüLetaLapú táMogatásigényLési Határidő

Rohamra számít az APIA

> Május 15-től igényelhető a szarvas-
marha-támogatás. 2012. május 15. és június 
30. között tehetik le támogatási kéréseiket 
azok a szarvasmarhatartó gazdák – legyen 
szó magán- vagy jogi személyekről –, akik az 
állattenyésztési szektor támogatását szolgáló, 
Közvetlen Nemzeti Kiegészítő Támogatás-
ból (CNDP) részesülni szeretnének. A fi-
nanszírozásban, a kérés benyújtásának idején 
az Országos Állattartási Nyilvántartóba, il-
letve a Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-
ciós Ügynökség (APIA) jegyzőkönyveiben 
szereplő, egyedi azonosító kóddal rendel-
kező, és legalább három fő hat hónaposnál 
fiatalabb szarvasmarhát tenyésztő gazdák ré-

szesülhetnek. A Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség (APIA) kiren-
deltségeinél a támogatás iránt érdeklődő 
gazdáknak a következő dokumentumokat 
kell letegyék: személyi igazolvány, illetve 
a vállalkozás alapító okiratának másolata; 
az állatok származását igazoló dokumen-
tumok másolata; nyilatkozatot arról, hogy 
az állatok, amelyekre a támogatást igénylik, 
az előző években (2008/2009/2010-ben) 
nem voltak támogatásra jogosultak, kivéve, 
ha a gazdaság teljes egészében tulajdonost 
cserélt; nyilatkozatot a szarvasmarha-ál-
lomány nagyságáról, figyelembe véve a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisz-

térium frissített adatbázisát; nyilatkozatot 
arról, hogy a kérés leadásakor a gazdának 
nincs tartozása sem az állam, sem pedig a 
megyei hatóságok felé; a 2008/44-es sür-
gősségi kormányrendelet értelmében az 
állományokban bekövetkezett szerkezeti 
változásokat igazoló dokumentumok má-
solata; az érvényes bankszámláról szóló 
igazolás. A 2011-ben, valamint a 2012-
ben kifizetett szarvasmarha-támogatás ér-
téke egyedenként 410 lej volt. A 2012-es 
évre járó támogatás összegéről, amelyet, a 
tervek szerint 2013 januárjában folyósít 
majd a minisztérium, a szaktárca a nyár 
folyamán dönt.hí

rf
ol
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123 ezer hektárra kértek SAPS-támogatást a gazdák. Mozgósít az APIA fotó: domján levente
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A General Mir Consult S.P.R.L.
a Székelyudvarhely, Villanytelep u. 9 szám alatti szék-
helyű Seviep Bau Kft. jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2555/96/209-es csődeljárási ügycsomóban meghozott 
ítélet és a 2012. február 23-án kiállított 713-as jegyző-
könyv értelmében jóváhagyták az adós ingó javainak 
elárverezése megkövetelte okiratokat.

Az eladásra kerülő javak a következők: hegesztőge-
nerátor, ipari ajtó, ciszterna, trapéz alakú kupa, 14 900 
lejes összértékben.

Ezen feltételek közepette a General Mir Consult 
S.P.R.L. megszervezi az ingatlan javak nyílt kikiáltásos 
árverés révén történő eladását négy héten át a csütörtöki 
napokon 13 órától, május 17-től kezdődően a jogi fel-
számoló csíkszeredai székhelyén.

Pontosítjuk, hogy a 14 900 lejes kikiáltási ár a javak 
összértékére vonatkozik, de azok eladhatók külön-külön 
is, megfelelően a felértékelési áraknak.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefon-
számokon.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy köztisztviselői állás betöltésé-
re meghatározatlan időre a:

Közbeszerzés és közszállítás igazgatóságán:
Tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
◆ egyetemi végzettség záróvizsgával; 
◆ a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újrakö-

zölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
◆ minimum 1 év szakmai tapasztalat;
◆ számítógép-kezelői ismeretek.
A versenyvizsga időpontja: 2012. június 11., 10 óra (írásbe-

li) és 2012. június 13. (szóbeli vizsga).
Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat Hargita Megye Tanácsának szék-

helyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől – a Hivatalos 
Közlöny III. részében – 20 napon belül.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, 
valamint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Tanácsának 
Menedzsment vezérigazgatóságának Humánerőforrás részle-
gén kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/
belső 1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Szentegyháza, Köztársaság utca 6. szám alatti székhelyű 
Profil Bradul Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy 
a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 1316/96/2009-es 
csődeljárási ügycsomóban meghozott ítélet és a 2012. márci-
us 26-án felvett 1051-es számú jegyzőkönyv értelmében jóvá-
hagyták az adós ingatlan javainak elárverezése megkövetelte 
okiratokat.

A kikiáltásos nyílt árverés révén eladásra kerül: 10 632 m2-
es terület, amelyen található egy fafeldolgozó műhely, egy 
gattercsarnok és három fülke, 418 600 lejes összértékben.

Ezen feltételek közepette a General Mir Consult SPRL 
megszervezi az ingatlannak tömbben történő eladását nyílt 
kikiáltásos árverés révén, amelyre négy héten keresztül kerül 
sor a pénteki napokon 11 órai kezdettel, május 18-tól kezdő-
dően a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 
0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

hargitanépe
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Csődeljárás alatt a gyergyóremetei tejporgyár

Teljes hírzárlat övezi a felszámolást

hargitanépeAgrárgazdaság

 hirdetés

teljes a hírzárlat a gyer gyó re metei 
tejporgyár körül. a 11 millió eurós 
adósság alatt nyögő üzemért in-
formációink szerint – adósság-
mentesen – 1,5 millió eurót kér a 
felszámoló, ám hogy valójában mi 
is történik a tejfeldolgozó kapuin 
belül, senki sem tudja. a cégve-
zetés elzárkózik, a megmaradt 
alkalmazottak hallgatnak, a pén-
zükre váró tejtermelők pedig csak 
hallomásaikra hagyatkozhatnak.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Anyilvánosság kizárásával zaj-
lik a gyergyóremetei tejpor-
gyár felszámolása. A mint-

egy 11 millió eurós adósságállományt 
felhalmozó cég eszközállományának 
értékesítésével megbízott bukaresti 
felszámoló képviselője semmit sem 
hajlandó elárulni a csődeljárás alatt 
álló üzemmel kapcsolatos terveikről, 
ám az üzem és a még megmaradt 
alkalmazottak sorsáról a helyiek is 
csak találgatni tudnak.

Nem beszélnek 
az alkalmazottak
Már a télen is azt beszélték, 

hogy fagyoskodnak a munkások a 
tejüzemben, de biztosat senki nem 
tud, mert az ott dolgozók nem be-
szélnek – jelentette ki egy neve el-
hallgatását kérő remetei lakos. Úgy 
tudja, a spórlásként lekapcsolt fűtés 

miatt a tél folyamán a vízvezetékek 
is elfagytak az üzemben, ám ugyan-
csak hallomásból szereztek hírt a 
falubeliek a tisztiorvosi szolgálat ez 
ügyben elrendelt vizsgálódásairól is. 
Mások úgy tudják, a gyár is mini-
málisra csökkentette tevékenységét, 
a hét napból már csak egy-két napot 
termel. A faluban keringő szóbeszé-
deket ismeri Laczkó-Albert Elemér 
polgármester is, azonban ezek hi-
telességét sem megerősíteni, sem 
cáfolni nem tudta. „Semmit nem 

lehet tudni, arról, mi zajlik a kapun 
belül” – jelentette ki a Hargita Népe 
érdeklődésére a remetei elöljáró. Biz-
tosnak csak azt a százezer lejes elma-
radást nevezte, amivel a tejporgyár 
a helyi önkormányzatnak tartozik a 
közös szennyvíztisztító állomás kivi-
telezési költségei kapcsán. Emellett 
az üzem évek óta nem fizette ki a 
helyi adókat sem: az ebből felhalmo-
zott elmaradás a polgármester sze-
rint mostanra meghaladja a másfél 
millió lejt. A háttérben per is zajlik. 

Laczkó szerint furcsamód, a közös 
beruházás hasznát leginkább élvező 
gyár pereli az önkormányzatot azért, 
hogy fizessék vissza kamatostól azt 
az összeget, amit a termelőegység 
korábbi vezetősége előlegként a 
szennyvíztisztító építésébe befizetett. 
A Gyergyószárhegy, Gyergyóditró 
és Gyergyóremete önkormányzatai, 
valamint a tejporgyár közös pro-
jektjeként indult szennyvíztisztító 
önrészéből a tejporgyárra eső rész 
1,2 millió lej volt, amiből az előző 

vezetőség kifizetett 1,1 millió lejt – 
ezt az összeget követeli per útján az 
önkormányzattól az új vezetőség – 
magyarázta a településvezető.

az adósság töredékét 
sem fedné a vételár
A környékbeliek közül ugyan-

akkor egyre kevesebben hisznek 
az üzem talpraállításában, ám nem 
bíznak tejpénztartozásaik sikeres be-
hajthatóságában a remetei tejüzem-
nek egykor alapanyagot szállító 
gazdák sem. Mint arról lapunkban 
korábban beszámoltunk, a tavaly 
tavasszal csődvédelmet kért üzem 11 
millió eurós tartozása nagy részét a 
résztulajdonos Állami Vagyonkeze-
lő Ügynökség (AVAS) felé jegyzik, 
míg a felszámoló cég listáján a tejet 
beszállító gazdáknak ki nem fizetett 
pénz – az adóhatósággal és a helyi 
önkormányzattal szembeni elmara-
dást követve – a hatodrangú köve-
telésként van nyilvántartva. Infor-
mációink szerint a felszámoló cég a 
remetei tejüzemen ugyanakkor akár 
már az adósságállomány töredékét 
sem fedező, 1,5-1,7 millió euróért is 
hajlandó lenne túladni. A témában 
természetesen szerettük volna meg-
szólaltatni Mihai Valentin Pârvut, 
a tejporgyár jelenlegi vezetőjét is, a 
felszámoló cég képviselője azonban 
többszöri telefonos, illetve elektro-
nikus levélen keresztüli megkeresé-
sünkre sem volt hajlandó válaszolni.

Tejpor csomagolása a gyergyóremetei tejüzemben. Látszattermelés, felszámolás alatt fotó: mihály lászló / archív
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> Labdarúgás. Liga 1., 32. forduló: ma: 
CFR – Szeben (21.30, Digi Sport); holnap: 
Galac – Kolozsvári U (19, Digi Sport), 
Dinamo – Mioveni (21.30, Digi Sport); 
vasárnap: Ploieşti – Medgyes (17, GspTV), 
Chiajna – Vásárhely (17, Digi Sport), Rapid 
– Pandurii (19, Digi Sport), Vaslui – Spor-
tul (19.30, Dolce Sport), Brassó – Steaua 
(21.30, Digi Sport).

NB1, 28. forduló: ma: Paks – Vasas (19); 
holnap: Újpest – Ferencváros (16), Debre-
cen – Pécs (18.30), Siófok – ZTE (19), Ka-
posvár – Haladás (19), Pápa – Kecskemét 
(20); vasárnap: Videoton – Győr (17.45), 
Diósgyőr – Honvéd (19.30).

Megyei bajnokság, rájátszás: 1–3. helye-
zettek, 2. forduló: Csíkcsicsói KSE – Csík-
szeredai VSK (holnap, 18 órától); 8–10. 
helyezettek: Székelyudvarhelyi Roseal – 
Parajdi SE (vasárnap, 18). Országos után-
pótlás-bajnokság, 9. forduló: vasárnap: U18: 
Csíkszeredai VSK – Nagyszebeni Interstar 
(12); U16: Csíkszeredai VSK – Marosvá-
sárhelyi FCM (14).

>  Autó- és motorsport. A csíkkozmási 
Csíki Enduro&MX Club és Hargita Me-
gye Tanácsa Szervezésében holnap Enduro 
Cross versenyre kerül sor a csíkkozmási 
motocross-pályán. Az esemény a romániai 

endurocross- bajnokság II. futama is egy-
ben. Vasárnap a Szent Anna-tóhoz vezető 
113A megyei úton tartják az autós 2012-es 
Regionális Hegyi Bajnokság első futamát. 
A 3,5 kilométer hosszúságú pályán 11 óra-
kor kezdődik a verseny. Vasárnap rendezik 
a Forma–1 Katalán Nagydíjat. Az időmérő 
holnap 15, a futam vasárnap 15 órakor kez-
dődik, mindkét eseményt élőben közvetíti 
a Digi Sport 1 és az M1.

> Vízilabda. Nagyváradon ma és 
holnap rendezik a férfivízilabda Bajno-
kok Ligája Final Fourját. A tornán egy 
magyar csapat is érdekelt, éspedig a Bu-

dapesti Vasas Uniqua. A műsor: elődön-
tő, ma: Perla Pro Recco – Vasas Uniqua 
(18, Digi Sport 1), Mladost Zágráb – 
Primorje Rijeka (20, Digi Sport 3); kis-
döntő: holnap (18, Digi Sport 3); döntő: 
holnap (20, Digi Sport 3).

> Kézilabda. Bajnokok Ligája, dön-
tő, nők, visszavágó: vasárnap: Buducnoszt 
Podgorica – Győri ETO (20, Digi Sport 
3). EHF-kupa, döntő, nők, visszavágó: 
holnap: Zilahi HC – Lada Togliati (17, 
Digi Sport 1). KEK, döntő, nők, vissza-
vágó: vasárnap: Viborg – Ferencváros 
(17.30, Digi Sport HU).hí
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Fellobbant a láng

Meggyújtották a londoni nyári olimpia lángját tegnap a görögor-
szági Olümpiában – Olümpia volt a helyszíne az ókor egyik legfon-
tosabb sportversenyének. A játékokat a hagyomány szerint Kr. e. 
776-ban rendezték meg először Zeusz tiszteletére. A fáklyát Héra 
istennő 2600 éves temploma előtt egy papnő korhű jelmezben, a 
Nap sugaraival, egy fém parabolatükör segítségével lobbantotta 
fel. A fáklyaváltó első futója az úszó Szpirosz Dzsanniotisz lesz. A 
láng egyhetes, közel 2900 kilométeres görögországi útja után negy-
ven várost érint, 490-en veszik kézbe, és jövő csütörtökön érkezik 
Athénba, a régi Olimpiai Stadionba, majd másnap adják át Angli-
ában a vendéglátóknak. Brit körútja után az olimpiai láng a július 
27-i megnyitón lobban fel a londoni Olimpiai Stadionban.

hirdetés

Hazai környezetben ünnepelHet az SzkC

Torda az utolsó akadály

két pontra van a Székely ud var
helyi kC férfikézilabdacsapata 
a román bajnoki boronztól. a 
tegnapi fordulók után két szin
tén bronzért harcoló gárda közül 
a Suceava elesett, miután meg
lepetésre ploieºtien vereséget 
szenvedett. a krassóSzörény 
viszont még „partiban” van.

Az utolsó akadály leküzdé-
sére készül a Székely ud-
var helyi KC férfikézilab-

da-csapata, legalábbis ami a bajno-
ki idényt illeti. Vasárnap a Tordai 
Potaissa ellen az SZKC bebiztosít-
hatja a harmadik helyet, ugyanis, 
ha nyer, biztosan harmadik lesz a 
bajnokságban. A harmadik helyért 
korábban partiban levő Suceava 

tegnap kikapott Ploiești-en (24–
29), ők biztosan nem kerülnek a 
dobogóra, de a Krassó-Szörény 
nyert Tordán (26–27), így ők még 
versenyben maradtak.

Tegnapi lapszámunkban kö-
zöltük, hogy kérdéses a Torda 
elleni mérkőzés kezdési idő-
pontja, illetve helyszíne. A teg-
nap azonban a szövetség zöld 
utat adott az SZKC kérésének, 
a találkozót vasárnap 18 órától 
fogják rendezni a székelyudvar-
he lyi sportcsarnokban. A Ro-
mán Kézi labda-szövetség to-
vábbá közzé tette a játékvezetői 
párost is, akik közreműködnek 
a bajnokin. Ez alapján a mecs-
cset a Bar bu Adrian és Nica Tu-
dor pi teş ti-i duó vezeti.

Hivatalos megnyitóval teg-
nap kezdetét vette az ál-
talános és a középiskolás 

diákok számára szervezett 2012. 
évi Diákolimpia Csíkszeredá-
ban. A május 10–19. között zaj-
ló sportesemény keretében négy 
sportágban mérik össze erejüket 
a csíkszeredai és a Csík-vidéki is-
kolások. Az atlétikaversenyeket 
a városi stadionban, a labdarú-
gómeccseket a stadion melletti 
műgyepes pályán, míg a kosárlab-
da-mérkőzéseket a Stadion utcai 
városi sportcsarnokban, valamint 
a Kós Károly utcai létesítmény-
ben rendezik. A kézilabda-mér-
kőzéseknek pedig a József Attila 
Általános Iskola Tudor negyedi 
sportcsarnoka ad otthont.

Az idei kiírásra az alábbi általános 
és középiskolák neveztek be: Petőfi 

Sándor Általános Iskola, József Atti-
la Általános Iskola, Nagy Imre Álta-
lános Iskola, Xantus János Általános 
Iskola, Liviu Rebreanu Általános 
Iskola, Vitos Mózes Általános Isko-
la (Csíkszentkirály), Márton Áron 
Gimnázium, Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnázium, Nagy István 
Zene- és Képzőművészeti Szakkö-
zépiskola, Tivai Nagy Imre Középis-
kola (Csíkszentmárton), Petőfi Sán-
dor Iskolaközpont (Csíkdánfalva), 
Octavian Goga Kollégium, Joannes 
Kájoni Közgazdasági Iskolaközpont, 
Venczel József Iskolaközpont, Kós 
Károly Építészeti Szakközépiskola, 
Székely Károly Szakközépiskola.

A Diákolimpia szervezői: Csík-
szereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Csíki Sportegylet és 
Hargita Megye Sport- és Ifjúsági 
Igazgatósága.

Kezdődik a Diákolimpia

Nehéz meccsre lehet számítani torda ellen  Fotó: dragos asaFtei/archív

Ötödik lett 
a Vasas

Bár kikapott a román női lab-
darúgó-bajnokság utolsó, 
18. fordulójában a Szent-

egyházi Vasas női csapata Târ goviș-
tén, Székely János tanítványai a 
nyugati csoport ötödik helyét 
megtartották. Tegnap késő dél-
után idegenben lépett pályára 
a szentegyházi gárda. A lányok 
12 perc alatt kétgólos hátrányba 
kerültek. Utána viszont remekül 
játszottak és a második félidő 
derekára összejött az egyenlítés 
a Vasasnak. Sőt a továbbiakban 
még több ziccert ki is hagytak. 
És ahogy ilyenkor lenni szokott, 
a kihagyott helyzetek megbosz-
szulták magukat. A 89. perc-
ben a házigazdák betaláltak és 
megszerezték a győzelmet. A 
bajnokság ezzel a Vasasnak vé-
get ért. Legközelebb majd csak 
a következő idényben lépnek 
pályára.

Székely János a találkozó 
után elmondta: „Jól játszottunk, 
és sajnálom, hogy kikaptunk. A 
mérkőzés folyamán legalább öt 
ziccert hagytunk ki. Külön öröm 
azonban, hogy ezúttal is mind-
két 14 éves kislányom megállta a 
helyét.”

Eredmény, 18. forduló: CSS 
Târgoviște – Szentegyházi Va-
sas 3–2 (2–1) /a Vasas gólszer-
zői: Caldare és Szőke/. A Vasas 
kezdői: Kajtár – Papp, Szőke, 
Popescu, Albert – Bertalan, 
Stroia, Bálint, Filler – Căldare, 
Bíró (csere: Elekes).

Madridba ment a trófea. 
Az Atlético Madrid nyerte a labda-
rúgó Európa Liga 2011/2012-es 
szezonját, mivel szerdán a bukares-
ti spanyol „házidöntőben” 3–0-ra 
legyőzte a baszk Athletic Bilbao 
együttesét. A madridiak az előző 
Európa Liga-szezon gólkirálya, a 
tavalyi döntő győztes találatának 
szerzője, a kolumbiai Falcao révén 
kétgólos előnyre tettek szert a szü-
netre, a végeredményt pedig a 
85. percben Diego állította be. Az 
Atlético Madrid sorozatban 12. 
mérkőzését nyerte meg a második 
számú európai kupában, amelyben 
2010 után másodszor ért révbe.
EL, döntő: Atlético Madrid – 
Athletic Bilbao 3–0 (2–0) /Falcao 
(7., 34.), Diego (84.)/.



lakás

ELADÓ Csíkszentmárton–Csekefal
va 130. szám alatt 4 szobás családi 
ház melléképülettel, kerttel. Telefon: 
0742–021049. (21870)

ELADÓ 3 szobás, belül felújított 
(központi fűtés stb.) bútorozott ház 
Tusnádfürdőn, a Csukás-tó közelében. 
Telefon: 0745–678050. 

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

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

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

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

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

ELADÓ kertes családi ház Csi csó-
ban. Telefon: 0743–856146. (21828)

ELADÓ Lokodban egy újonnan épült, 

beköltözhető, villaszerű családi ház, 
35 ár gyümölcsössel igényesnek vagy 
alapítványnak. Telefon: 0744–182886, 
0740–186614.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal

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

ELADÓ 5 vagy 10 ár beltelek a 
zsögödfürdői strand mögött. Irányár: 
1000 euró/ár. Telefon: 0745–652970. 
(21847)

ELADÓ 15 ár beltelek Székelyud
var helyen, a Szászok táborában, egy
ben vagy két parcellában, rendezett 
papírokkal. Telefon: 0755–042543.

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. (21788)

jármű
ELADÓ egy 2000es évjáratú, 

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.4es motorral, Euro 4es, 
sok extrával, karc és rozsdamentes 
állapotban, eredeti festéssel és kilo
méterben. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0724–175640.

ELADÓ 2001es évjáratú, kombi 
Opel Astra 2.0, 16 V DTL, beíratva, 
láncos vezérlésű dízelmotorral, sok 
extrával, klímával, elektromos ablakok 
és tükrök, négy légzsák, multivolán, 
központi zár kulcsról, ABS, szervo, 
MP3-as lejátszó, négy téli gumival, 
rozsdamentes gyári állapotban, szép, 
megkímélt belsővel, olaj- és szűrő
cserével, kitűnő állapotban. Ára: 3600 
euró, csere is érdekel. Telefon: 0755–
889507, 0730–206538, 0266–334188 
(Tusnád). (21853)

ELADÓ 2001es évjáratú Opel 
Zafira 1.6, 7 személyes, Euro 4es, 
frissen behozva, megkímélt állapot
ban. Irányár: 3250 euró + 260 euró 
illeték. Telefon: 0727–654803.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6os kombi, Euro 4es, sok 
extrával (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablak, központi zár, ESP), 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Irányár: 3350 euró + 260 euró illeték. 
Telefon: 0727–654803. 

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

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

ELADÓ 2005ös évjáratú Chevro
let Spark. Irányár: 2300 euró. Telefon: 
0724–033045.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6os kombi, Euro 4es, sok 
extrával (ABS, szervo, klíma, légzsák, 
elektromos ablak, központi zár, ESP), 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Irányár: 3400 euró + 260 euró illeték. 
Telefon: 0724–175640.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 4es, limuzin, Euro 4es, fris
sen behozva Németországból kevés 
illetékkel, nagyon szép, karc és rozs
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, klíma, négy elektromos ablak 
és tükör, négy légzsák, kipörgésgátló, 
központi zár távirányítóval stb. Válla
lok bármilyen tesztet. Telefon: 0727–
654803, 0726–604932. (21873)

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks
wagen Golf IV-es, kombi, Euro 

4es, 1.6os motorral, frissen be
hozva, kevés illetékkel, megkímélt, 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, négy légzsák, 
négy elektromos ablak, ülésfűtés, 
kipörgésgátló, távirányítós MP3-as 
CD, központi zár távirányítóval, 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 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, kipörgésgátló, ülésfű
tés, elektromos ablakok, tetőablak, 
központi zár. Vállalom a beíratást is. 
Irányár: 3300 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468. (21823)

ELADÓ 1994-es évjáratú Volkswagen 
Vento, 2003-as évjáratú, dízel, öt személy 
+ teher Dacia, egy Claas Europa kom
bájn, egy 3200-as ladewagen. Telefon: 
0742–117158. (21850)

vegyes
Eladók előnevelt, félkilós 

húscsrikék Székelyudvarhelyen. Tel.: 
0740–218 323 

Eladó kottatartó megkímélt állapot
ban. Érdeklődni: Székelyudvarhelyen a 
0743–876 401es telefonszámon a 
délutáni órákban. 

Eladó 50 liter fehér házi bor (5 
lej/l). Érdeklődni a 0743–643 995 -ös 
telefonszámon a délutáni órákban le
het.

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

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

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

ELADÓ: Velger kockabálázó; lade-
wagen; 1,65-ös körkasza. Telefon: 
0744–593189.

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

ELADÓ 800 literes bojler köz
ponti fűtéshez, négy VW Transporter 
acélfelni, két BMW lemezfelni új 
Nokian gumikkal m+s, négy 225/70 
R15ös gumi szekérre. Telefon: 0742–
117158. (21850)

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

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

tanfolyam
MASSZŐRTECHNIKUS TANFO

LYAM. A Reflexo Relax Therapy akkre
ditált felnőttképző masszőrtechnikus I. 
fokozatú alapképzést szervez hétvége
ken. Iratkozni lehet Bencze Gizellánál a 
0745–892225ös telefonszámon.

társkereső
32 éves, vidéken élő fiatalember 

MEGISMERKEDNE hozzá illő hölggyel 
komoly kapcsolat céljából. Telefon: 
0740–751916.

állás

Állatok mellé megbízható sze
mélyt keresek. Telefon: 0755–
413481.

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

Ácsot és segédmunkást KERE
SEK. Telefon: 0751–585949.

A csíkmadarasi Garden Project 
Kft. ALKALMAZ kertészeti tapasztala
tokkal rendelkező munkást, valamint 
térkövezésben (piskótázás) jártas 
kőművest, segédmunkást. Külföldi 
tapasztalat, valamint felcsíki lakhely 
előnyt jelent. Jelentkezni önéletrajz
zal hétköznap csak reggel 6–7 óra kö
zött a cég székhelyén, Madaras 265. 
szám alatt, a vasútállomás mellett.

Jó kereset, jó hangulat! Budapest
re, igényes, szép környezetbe KERE
SÜNK csinos, igényes, 18–32 év közöt
ti lányokat hoszteszmunkára. Szállást 
biztosítunk! Ha szeretnél egy jó csapat 
tagja lenni és jól is keresni, akkor jelent
kezz emailben egész alakos fényké
pekkel a hotescortbabes@gmail.com 
címre. Telefon: +36–70–6736081.

szolgáltatás
János Jenő autóvezető-oktató 

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 0746–
107408.

Munkavédelmi és kockázatfelmé
rési szolgáltatásokat nyújtunk. Telefon: 
0745–088479. (21875)

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

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)

VÁLLALOM régi, antik órák javí
tását és restaurálását. Telefon: 0749–
298551. (21848)

megemlékezés

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2008. május 15re,

HOLLÓ BÉLÁNÉ
Biscontini Brigitta

nyug. tanítónő

halálának 4. évfordulóján. A megemlé
kező istentisztelet 2012. május 13-án 
11 órakor lesz az evangélikus temp
lomban. Emléke legyen áldott, pihené
se csendes! Szerettei. (21859)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre ott marad.

Fájdalommal emlékezünk 2011. 
május 15re, drága halottunk,

VITOS DOMOKOS

halálának első évfordulóján. Lelké
ért az engesztelő szentmise 2012. 
május 14-én, hétfőn 19 órakor lesz 
a Szent Ágostontemplomban. Nyu
godjék békében! Szerettei. (21881)

Egy éve már, hogy örökre itt hagytál,
drága emlékeddel 
szívünkben maradtál.
Árván maradt minden, 
mit annyira szerettél,
drága kezeiddel, amit teremtettél.
Ha még egyszer megkérdeznéd, 
hogy mi bajunk,
mi csak annyit felelnénk, 
hogy hiányzol nagyonnagyon.

Könnyes szemmel, szívünkben az 
örök szeretet fényével emlékezünk 
2011. május 7re,

JÁNOSI LÁZÁR

halálának első évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. május 14-én, 
hétfőn reggel 7 órakor lesz a csík szent-
si moni római katolikus templomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csen
des! Szerettei – Csík szent si mon. 

elhalálozás

Hirdetések

Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik szerették 
és tisztelték, hogy a szere-
tő férj, jó édesapa, nagyapa, 
dédapa, testvér, rokon és jó 
barát,

id. BALÁSSY SÁNDOR
oktatómester

életének 81. évében 2012. 
május 10-én örökre meg-
pihent. Drága halottunkat 
2012. május 12-én 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra 
a belvárosi református temp-
lom ravatalozójából a helyi 
temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Rész-
vétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. 
A gyászoló család

Jézusom, te adtál erőt 
minden szenvedésben,
adj örök nyugalmat lelkének 
a Mennyben.
Elment tőlünk, de szívünkben él,
és örökre ott marad.

Fájó szívvel em
lékezünk 2002. május 
11re,

GERÉD VENDEL

halálának 10. évfordu
lóján. A megemlékező szentmise 
2012. május 15én, kedden 19 
órakor lesz a csíksomlyói kegy
templomban. Emléke legyen ál
dott, nyugalma csendes! szeret
tei. (21883)

Itt hagyott minket csendesen,
elvitte tőlünk a halál.
Nem hív magához senkit sem,
nem szól, hogy valami fáj.
Üvöltenénk! – ha hallaná,
...– hiába, nincs visszaút.
Fájdalmunkat mi oltaná?
Sírunk csak, nincs más kiút.

Kegyelettel emlé
kezünk 2002. május 
11re,

ANDRÁS ERZSÉBET

halálának 10. évfor
dulóján. A megemlékező szent
mise ma 19 órakor lesz a Millenni
umitemplomban. Emlékét örökre 
szívünkbe zártuk.

Édes jó Istenünk, öleld át helyettünk,
csak te tudod menyire szerettük. 

A jó Isten reád mérte 
a soksok szenvedést,
de te vállaltad végig
az Úr Jézus keresztjét.

Soha el nem múló 
fájdalommal emléke
zünk 2003. május 13
ra, drága halottunk,

BILIBÓK KÁLMÁN
nyug. vasöntő

halálának 9. évfordulóján. Szerettei 
– Csíkszereda. (21872)

Fájó szívvel em
lékezünk életünk leg
szomorúbb napjára, 
2010. május 14re, a 
szeretett férj, édesapa, 
gyermek és testvér,

NOVÁK CSABA

halálának 2. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. május 14-én 
18.30 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. A gyászoló család. 
(21869)
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A Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége 

csíkszeredai irodája azonnali  
kezdéssel könyvelőt alkalmaz. 

Elvárások: 
 a román és magyar szaknyelv 

ismerete;
 Ms Office (Word, Excel, PP) 

alkalmazói szintű ismerete;
Felsőfokú szakirányú végzett-

ség előnyt jelent. 

Érdeklődni a 0736–222171-es 
telefonszámon munkanapokon 

8–14 óra között. 

KIADÓK
irodahelyiségek 

az INSTHAR Rt. székhelyén, 
Márton Áron út 21. szám, 
első és második emeleten  

20–25 m2 felülettel, 
valamint üzletnek, 
fodrászműhelynek, 

rendelőnek megfelelő 
75 m2-es helyiség, az épület 

földszintjén.

Érdeklődni a 0744–625736, 
0266–370785-ös telefonszámokon, 
valamint a cég székhelyén lehet.
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társadalom

Körkép

Végéhez közeledik az Udvarhely 
Táncműhely és a Ziccer Egye-
sület által hatodik alkalommal 
megrendezett Tánc Tavasza 
Tánc- és Mozgásművészeti 
Fesztivál. Ma este a világhírű 
Győri Balett lép fel az udvarhelyi 
művelődési ház nagytermében, 
holnap este pedig ugyanitt a Ko-
lozsvári Magyar Opera táncosai 
szórakoztatják a nagyérdeműt. 
A táncjátékok mellett az utolsó 
két napon lesz filmvetítés és 
koncert is. 

hNU-információ

A tegnap esti vetítés után, az 
érdeklődők ma 17 órától 
ismét megtekinthetik a 

székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében a Pina – táncol-
jatok, táncoljatok különben elve-
szünk című dokumentumfilmet. 
A 2009-ben elhunyt Pina Bausch 
formabontó koreográfusról, 3D 
technikával készült dokumen-
tumfilmet Wim Wenders berlini 
filmrendező forgatta. Wenders al-
kotása húsz évnyi tervezgetés után 
valósult meg, így a művésznő, ha-
lála miatt, már nem szerepelhetett 
benne. Helyette tanítványai nyilat-
koznak filozófiájáról, módszereiről 
– testükkel fejezve ki érzéseiket.

Az ingyenes filmvetítés után a 
székelyudvarhelyi művelődési ház 
nagytermében fellép a harminc-
három éves sikertörténetet ma-

gáénak tudó, nemcsak odahaza, 
hanem külföldön, New Yorktól 
Moszkváig elismert Győri Balett. 
A társulat sikerét a neves koreog-
ráfusokkal való együttműködés, 
a sokszínű témaválasztás garan-
tálja. A Győri Balett szombaton 
19 órától két táncjátékkel lép 
színpadra: az első előadást, mely a 
Queen-Balett címet viseli, a belga 
Ben van Cauwenberg koreogra-
fálta, akit a Queen együttes zenei 
sokarcúsága és Freddie Mercury 
egyénisége ihletett meg, így öt-
vözte a rockzenét és a klasszikus 
balett esztétikáját. A koreográfus 
szerint a Queen együttes zenei 
stílusvilágát lehetetlen egyetlen 
szóval jellemezni. Része a rock-
and-roll, a funk, a népzene, a 
blues, ugyanakkor a komolyzene 
elemeiből is merít. Zsenialitása 
még nyilvánvalóbbá válik, ha be-
legondolunk, mennyi nemzedék-
re hatott, s hat még ma is. A szü-
net után a Liszt Ferenc zenéjére 
készült tánckompozíciót, Fodor 
Zoltán koreográfus alkotását, a 
Magyar rapszódia című darabot 
tekintheti meg a közönség. A 
darabban egyéni sorsok, életér-
zések elevenednek meg, s válnak 
végül egy nemzetté, egy szívvé. 
Az üres színpadot benépesítő 
testek nem tartoznak senkihez 
és semmihez, nincs nevük, ne-
mük, arctalanok. A felcsendülő 
Liszt-rapszódiára kelnek életre, 

válnak hús-vér emberré, mintha 
a létezéshez szükséges életerőt 
a zene jelentené. Szituációkon, 
találkozásokon keresztül formá-
lódnak különböző egyéniségek-
ké, megjelenítve egy-egy életér-
zést, majd válnak a darab végére 
ismét egy egységgé. 

A fesztivál zárónapján, holnap 
19 órától az 1800-as évekre visz-
szanyúló hagyományokkal büsz-
kélkedő, 1948-tól önálló társulat-
ként működő Kolozsvári Magyar 
Opera táncosai lépnek színpadra, 
ugyancsak két előadással. Az első 
táncjáték, a Popper Péter librettójá-
ra írt Kék balett a birtokló szeretet 
reménytelenségéről szól, s hogy a 
magány elől menekülő emberben 
hogyan kelnek életre önmaga tit-
kolt és torz lehetőségei. A táncjá-
tékot Adrian Mureşan rendezte, a 
zenét pedig az a Venczel Attila sze-
rezte, akinek nevéhez az első romá-
niai rockopera, a Mátyás a vérpa-
don fűződik. Az opera táncosainak 
második darabja, a Fantasztikus 
szimfónia a 18. századi romantikus 
zeneszerző Hector Berlioz fő műve. 
Önéletrajzi ihletésű, egy szerelmes 
fiatal művész képzeletbeli kaland-
jairól szól. A rendezvénysorozat zá-
róeseményeként, holnap 21 órától 
a 2011-ben alakult, klez-jazz-t azaz 
a kelet-európai zsidó zenei hagyo-
mányt, a klezmert és a dzsesszt öt-
vöző Nigun koncertjét hallgathatja 
meg a nagyérdemű. 

Tánc TAvAsZA FEsZTivál

Színpadon a Győri Balett

hargitanépe 

Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
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Napról napra
szabadidő

programajánló

Figyelemfelkeltő nap
A Gyulafehérvári Caritas székelyud-

varhelyi önkéntes szolgálata által indított, 
daganatos betegek önsegítő csoportja fi-
gyelemfelkeltő napot tart holnap. A nyílt 
napon 14 óra 20 perctől a polgármesteri 
hivatal Szent István Termében neves szak-
emberek tartanak előadásokat, de lesz fel-
vonulás és üzenetekkel ellátott lufikat is 
eregetnek a résztvevők.

Módszertani nap
Vallástanárok és önkéntesek számára 

szerveznek módszertani napot holnap 10 
órától a székelyudvarhelyi Bocskai István 
Közösségi Házban. A bibliaismereti hét 
anyagát a bemutató napon idén is a KOEN 
Alapítvány ismerteti.

Családi nap
Vasárnap a Családok hete részeként, 

immár negyedik alkalommal szervezi meg 
Hargita Megye Tanácsa a Székelyföldi Csa-
ládok Napját, ezúttal Székelykeresztúron. 
Az érdeklődők közösségi játékokon, ver-
senyeken, néptánctanításon, egészségügyi 
szűrésen vehetnek részt. A rendezvény 
bográcsozással, szabad tevékenységekkel 
folytatódik, majd a Fűszál együttes kon-
certjével és díjazással ér véget.

Fotókiállítás
Május 18–26. között szabadtéri fotó-

kiállítást szervez a székelyudvarhelyi városi 
parkban a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont és Hargita Megye 
Tanácsa. A forrásközpont éves naptárában 
szereplő gyermekportrékból nyíló kiállítás 
része a Székelyudvarhelyi Városnapok és a 
Székelyföld Napok 2012 programsorozat-
nak.

Felolvasószínház 
az iskolákban
Újabb felolvasószínházi előadással 

jelentkezik ma és a jövő hét folyamán a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata. Az udvarhelyi iskolásoknak 
szánt darab Csokonai Vitéz Mihály Az 
özvegy Karnyóné s két szeleburdiak című 
vígjátéka.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Isten segedelmével udvaromat 
megépítettem – Történelmi 

családok kastélyai Erdélyben 
Az Isten segedelmével udvaromat megépítettem című 

kiadvány az erdélyi kastélyokat veszi számba. Szerzői 
Orbán Zsolt tanár és Bicsok Zoltán levéltáros, fiatal 

csíkszeredai kutatók. A több mint hatszáz oldalas, monu-
mentális kötet újszerűen és olvasmányosan, több mint ezer 
színes fotó segítségével mutatja be a legfontosabb erdélyi ne-
mesi családokat és kastélyaikat.

A 640 oldalas, 1100 színes fotót tartalmazó, ke-
ménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyves-
boltban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, 
telefon: 0266–210 046, 0751–103 915).

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

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

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

az ajánlata

ma

Péntek
Az év 132. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 234. Napnyugta ma 20.31-
kor, napkelte holnap 5.54-kor.

Isten éltesse
ma Ferenc és Albert, holnap Pongrác, 

vasárnap pedig Szervác és Imola nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat.

Névmagyarázat
A francia–latin eredetű Ferenc jelentése: 

francia, a német eredetű Albert jelentése: ne-
mes, fényes. A latin eredetű Pongrác jelentése: 
erő, hatalom. A latin eredetű Szervác jelenté-
se: megszabadított, míg az ismeretlen eredetű 
Imola jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.

Május 11-én született
1904. Salvador Dalí spanyol festő

Május 11-én halt meg 
1981. Bob Marley jamaicai könnyűze-

nei énekes, reggae-sztár 
1992. Kolozsvári Grandpierre Emil 

Kossuth-díjas író, kritikus és műfordító 

felhívás a véradókhoz

Tekintettel arra, hogy a kórházak által fo-
lyamatosan igényelt, nagy mennyiségű vért 
nem tudják biztosítani, a Hargita Megyei 
Vérközpont felkéri a véradókat a rászoruló 
betegek nevében, hogy lehetőségük szerint 
szíveskedjenek vért adni munkanapokon 
8–12 óra között.

helytörténeti évforduló

Május 12. 
– 140 éve született Székelyudvarhelyen 

Jakab Miklós író és hírlapíró (mh. 1925. 
január 12., Torda). A Református Kollégi-
umban tanult. Kötetei: A Hargita alól (Bp., 
1906) és Erdélyi szász népmesék.

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Hemmer Ágota tart fogorvosi ügyeletet a 
Gyepes bejárat 8. szám alatti rendelőjében 
(telefon: 0266–218 250). www.parapista.com

– Ez a fazon azt hiszi, hogy elvarázsol a szilikonos bicepszével...!

para
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skandi pályázati szelvény 2012. május 11.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 23-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

Sorsoltunk!

Az április 17–20. között megjelent skan di
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten Ferencz Leventének 
(Székelyszenterzsébet, 262. szám) kedvezett 
a szeren cse, akit nyereménykönyvvel jutal
mazunk, melyet átvehet munkanapokon 
9–16 óra között ügyfélfogadó irodánkban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.)
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Gerard James Butler – A 
csúf igazság; ...engedéllyel – ...elmerült; Vernor 
Steffen Vinge – A szivárvány tövében; Stefan 
Zweig – Égő titok – Nyugtalan szív. 

Lábhajtású Ferrari

Lábhajtású Ferrarit épített egy osztrák 
művész. Hannes Langeder egy éven 
át munkálkodott a karosszériáját 

tekintve tökéletesen Ferrari külcsínű, tűz
piros kocsin, amelynek anyaga műanyag 
és könnyűacél. Ennek köszönhetően 
mindössze 100 kilót nyom az autó, amely 
méretre ugyanakkor azonos az olasz 
sportautógyár termékeiével. Meghajtá
sa viszont emberi, lábbal megy, de nem a 
Flintstone család című rajzfilmből ismert 
eljárással, azaz a padlón át kidugott lábbal 
kell lökődni, hanem pedálokkal kell te
kerni. Az autó ugyanis valójában bicikli, 
illetve kvartcikli, mivel négykerekű. Au
tóabroncsok és felnik helyett biciklikere
kei vannak, amelyek jóval vékonyabbak, 
tulajdonképpen csakis ezekről ismerhető 
fel, hogy nem igazi Ferrari.

A 11 sebességes Ferrari Ausztriában 
megkapta a közúti forgalmi engedélyt – 
adta hírül a brit Metro újság.

A fotót Csender Gyula készítette (a Mesterségek, mesteremberek című pályázatra beküldött alkotás)
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire napos időre számíthatunk, csak 
kevés gomolyfelhő képződhet. Csapadék csak a 
hegyvidéken valószínű. Többnyire gyenge vagy 
mérsékelt marad a légmozgás.

„Nem éri meg!” – csóválgatta minap fe-
jét egy alkalmi horgászcimbora a tóparton. 
Bosszantott a hozzáállás, az alkalmi köz-
gazdasági matematika, hallottam egyrészt a 
kifogásban a ma rákfenéjének üzenetét, azt, 
hogy az egyetlen, ami a jelenben számít, a 
pénz. Mindenféle egyéb mércével mérő érték-
rendszer mehet a túróba, de ugyanakkor a 
tényállást rosszul értelmező horgászmentali-
tás is kihozott a sodromból. Az alkalmi hor-
gásztárs számolt és végkövetkeztetett: Ennyi 
erővel az üzletben is megvehetném a halat, s 
ott legalább biztos a fogás! „Talált, ez így igaz” 
– feleltem –, de akkor vesézzük ki a helyzetet. 
Rég nem a halgyűjtésről, az éléskamrát feltöltő 
tevékenységről szól sem a vadászat, sem pedig 
a horgászat. Költséges sport vagy hobbi, esetleg 
egyszerre mindkettő, de semmiképpen sem jö-
vedelem, vagy élelemszerző tevékenység. Mert 

a vadvizek állapota annyira siralmas – és nem 
az ufók változtatták szennyvízcsatornává –, 
hogy ott biza lehet fürdetni a kukacot napokig, 
s ha valami csenevész halacska mégis a horogra 
akad, akkor az vegyszer, vagy ganéléízű, egy-
szóval ehetetlen. Egy horgásztó léte sem lenne 
indokolt a környéken, talán csődbe menne az 
összes, ha az emberek nem tekintenék a folyó-
kat ingyenes szemétszállító eszköznek. A mes-
terségesen létrehozott tiszta horgászvízért, 
tópartért, a tenyésztett halakért pedig fizetni 
kell, mert nem maguktól lettek. Emberkéz 
alkotta, áldozatos munkával, számottevő be-
fektetéssel. És éppen úgy nem „gazdaságosság-
ra való törekvés” elsuvasztani a hátizsákban 
egy-egy halat, mint ahogyan nem lenne az 
hazavinni a koncertről a mikrofonállványt, 
csak azért, hogy visszatérüljön a belépőjegy 
ára. Lopásnak hívják… 

Horgászmatematika 
„suvasztott” hallal

                 villanás n Hompoth Loránd

skandi  készÍtette: benedek enikő

bór

ezer!  *
íGéreTeT 
NeM SzeG 
MeG

MeGA

orSzáGHA-
TárT áTLép, 
NyArAL

vAN feLe-
SéGe HüveLyKvéG! jód zSoLdoS   *

magyar író   z

  *
TárGyrAG

egyik íráSa

durváN 
TASzíT

pANAMA 
AuTójeLe

róMAi 
AprópéNz 

ANToNov 
GépjeLe

iNTézMéNyi 
őr

beC. ATTiLA

róMAi 2-eS

GAboNáT 
beTAKAríT

AMper

ide-odA 
MozoG

KiTAvA-
SzodiK

AMeLy 
SzeMéLy

SieMeNS

New MexiCo

MáLTAi, 
LuxeMb., 
NorvéG

ideGeN 
MűvéSzeT

deci

pipáziK 
(Nép.)

GöMböLyű

... Ce TuNG

eLeKTroN

HASíTó-
eSzKöz

MeréSzeN 
eMeLKediK

boSSzúS 
SzóCSKA

newton

deHoGy!

eGy SzeMéLy 
SeM

poNT KerüL 
rá!

KArCSú 
NövéNy!

eNerGiA

SzoLM. 
HANG

TárGyrAG

HALpeTe

oMáNi  
éS SpANyoL 
AuTójeL

  *   c

orrávAL 
föLdeT 
MozGAT

AMper

puSKávAL 
TüzeL

?

?


