
Victor Ponta. Kormánya visszavonta az előző kabinet több intézkedését FOTÓ: GOV.RO

Rohamra számít 
az APIA 102 7Tekerőpatak: fogorvosi 

rendelés is lesz
Jó, ha az év végéig 
elkészül

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4165
1 amerikai dollár USD 3,4141
100 magyar forint HUF 1,5229

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 5034625

Rohamra számít 101077Tekerőpatak: fogorvosi Jó, ha az év végéig 

 hargitanépe népenépeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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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
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BORBOLY: AKI VISSZAVONJA A PÉNZT, SZÉKELYFÖLD FEJLŐDÉSÉT GÁTOLJA

21 milliót veszíthet a megye
Nem csupán a korábban kapott 6,4 millió lejt veszítené el Hargita Megye Tanácsa, hanem veszélybe 
kerülne a már megnyert uniós pályázatok finanszírozása is, ugyanis ezt a pénzt szinte teljes egészé-

ben e pályázatok önrészének finanszírozására fordítaná a megyei önkormányzat – jelentette ki 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A helyi önkormányzatok további 15 milliót 

kellene visszautaljanak a kormányhoz, így jelentős fejlesztési forrásoktól esne el a megye. > 3. oldal

Tusványos 
a világ közepe!

Heaven Street Seven, Quimby, 
Ismerős Arcok, Role, Vad 

Fruttik, Intim Torna Illegál, Ome-
ga, Jóvilágvan, Rúzsa Magdi – ezek 
a zenei formációk és előadók lépnek 
fel az idei Tusványoson. A július 24–
28. között Tusványos a világ 
közepe néven meghirdetett 
szabadegyetem és diáktábor 
programjairól tegnap tartottak tájé-
koztatót a szervezők Kolozsváron.

Megnyílt 

a Fenyő terasza!
A csíkszeredai Hunguest 

Hotel Fenyő már harmadik éve 
kellemes, intim hangulatú te-
rasszal várja a megpihenni, fel-
üdülni, kikapcsolódni vágyókat. 
Az idei nyár újdonsága a napi 
menü, melyben hagyományos, 
paraszti ételeket kínálnak. 

Bővebben a 3. oldalon. 

TÖRTÉNELMI EGYHÁZAK 
TALÁLKOZÓJA

Példát mutatnak  
Először szervezett ökumenikus 

találkozót a  Székelyudvarhelyi 
Református Egyházmegye lelkészi 
közössége, amelyet tegnap tartottak 
a Bocskai Közösségi Házban. 
A találkozóra a Hargita me-
gye területén szolgáló keresz-
tény magyar történelmi egyházak 
képviselői kaptak meghívást. 
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Ismertették a XXIII. kIadásánál járó nyárI tábor programját

Tusványos a világ közepe!
hirdetések

Hargita megye tanácsának elnöke 
a 2012/513-as tanácselnöki rendeletével 2012. május 17-én 
11 órára összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését a 
gyergyószárhegyi Lázár-kastélyba.
Napirenden:

– a 2012. március 16-i és 2012. április 20-i ülések jegyzőköny-
vének bemutatása és elfogadása

– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-
jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon,

– különfélék.

Heaven street seven, Quimby, 
Ismerős Arcok, Role, Vad Fruttik, 
Intim Torna Illegál, Omega, Jó
vi lágvan, Rúzsa Magdi – ezek 
a zenei formációk és előadók 
lépnek fel az idén huszonharma
dik kiadásához érkezett Tus vá
nyoson. A július 24–28. között 
Tusványos a világ közepe néven 
meghirdetett szabadegyetem és 
diáktábor programjairól tegnap 
tartottak tájékoztatót a szerve
zők Kolozsváron.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Technikai újításokkal, vi-
har  biztos koncertekkel, 
med  vementes táborral, az 

aktuális erdélyi és európai politi-
kai helyzet elemzésére szervezett 
előadásokkal készülnek a XXIII. 
Bál vá nyosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktáborra, amelynek hely-
színe természetesen idén is Tus-
nád fürdő. A július 24–28. között 
zajló rendezvény programjáról, 
a szervezésről, a szállás- és étke-
zési lehetőségekről, a higiéniai 
és biztonsági kérdésekről tegnap 
tartottak tájékoztatót a szervezők 
Kolozsváron.

Viharbiztos koncertek
„A Tusványos a világ közepe 

mottóval meghirdetett XXIII. 
kiadás koncertprogramja már 
elérhető a rendezvény honlap-
ján: tusvanyos.ro. Fellép idén a 
Heaven Street Seven, a Quimby, 

az Ismerős Arcok, a Role, a Vad 
Fruttik, az Intim Torna Illegál, 
az Omega, a Jóvilágvan és Rúzsa 
Magdi is. Technikai újdonságnak 
számít, hogy a nagyszínpadot ne-
kitámasztjuk a sportcsarnoknak, 
így felszabadítva még egy átjárást 
a sportpályára. A színpad védel-
méről is gondoskodunk, egy 
leereszthető tetőszerkezet segít-
ségével rossz idő esetén nem kell 
helyszínt váltanunk” – ismertette 
a rendezvény újdonságait lapunk 
megkeresésére Jakab Attila. A fő-
szervezőtől megtudtuk, az idei 
Tusványos központi témája az el-
múlt két évtized politikai folya-
matainak összegzésén és áttekin-
tésén túl a romániai választások 
által megteremtett helyzet adta 
lehetőség egy nemzetpolitikai 
rendszerváltásra, amely az egész 
Kárpát-medencei magyarság 
számára egyedülálló lehetőség. 
Mindemellett a nyári szabad-
egyetem és diáktábor továbbra 
is lehetőséget teremt érdembeli 
viták folytatására térségünk idő-
szerű társadalmi és politikai kér-
déseiről.

Autonómiaformákról 
is szó lesz
„Visszatérő téma a szabadegye-

temen a magyar állampolgárság, 
erről most a választójog kapcsán 
lesz szó, általános téma a felső-
oktatás, a gazdasági válság terem-
tette helyzet, a szórvány kérdése, 
kiemelt téma a környezetvédelem 

területén Verespatak ügye. Szó 
lesz autonómiaformákról, a gaz-
dasági csomagban pedig a Mikó 
Imre- és Wekerle-terv ismertetése 
is szerepel, valamint Székelyföld-
fejlesztési stratégiákról is értekez-
nek majd” – bocsátotta előre a 
főszervező.

Medvét nem akarnak
Jakab Attila a biztonsági in-

tézkedések kapcsán azt mondta, a 
tábor területe adott, a területi ter-
jeszkedés lehetősége korlátozott, 
viszont a táborozók száma évről 
évre nő. A tábor területén való 
gördülékenyebb közlekedés érde-
kében is módosítanak a főszínpad 
helyén. „A medvejárás elkerülése 
napirenden van szervezői teendő-
im között. Idén felvettük a kap-
csolatot különböző vadászegye-
sületekkel, és közösen keressük 
a megoldást. Villanypásztorral 
talán meg lehetne védeni a tábor 
területét, de a rendezvény nem 
korlátozódik csak erre a részre, 
egész Tusnádfürdő területére ki-
terjed. Éppen ezért a helyi önkor-
mányzat és a vadászegyesületek 
közreműködésével a medvék ete-
tését kell megoldjuk ez idő alatt 
valahol az erdőben, hogy ne kény-
szerüljenek táplálékszerzés miatt 
bekujtorogni a táborba.”

A tusványosi szabadegyetem 
és diáktábor szervezői idén az 
Erdélyi Magyar Ifjúsági Tanács 
(MIT) és a Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítvány. 

          

    

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott 
Agrárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a 
hivatalosan bejegyzett lovas egyesületek, klubok támogatása és fejlesztése, amelyek 
székhelye azon településen találhatók, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.
A pályázók köre: Hargita megyei lovasegyesületek.
A pályázatok célterületei:

Lovasegyesületek rendezvényeinek támogatása:
lovak mobil szálláshelyeinek bérlése;	
lovak szállítási költsége hivatalos nemzeti és nemzetközi 	
versenyeken;
takarmányok költségeihez való hozzájárulás;	
díjazási költségek;	
más szervezési, anyagi és szolgáltatási költségek.	

Előirányzott keretösszeg: 32 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a 
közhasznú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 0740–122490 
e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro.
A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita Megye 
Tanácsának 244/B irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 
A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

         Borboly Csaba                                                                    Márton István
Hargita Megye Tanácsának                                Vidékfejlesztési Egyesület             
                elnöke                                                                                igazgatója    

530140 Miercurea Ciuc
Piaţa Libertăţii, nr. 5, ROMÂNIA
Tel: +40-(0)740169850
       +40-(0)740169650
Fax: +40-(0)266 207 716
E-mail: 
martonistvan@hargitamegye.ro

Hargita Megye Tanácsának                                   
 Vidékfejlesztési Egyesülete

Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară de 
Dezvoltare Rurală a 

Consiliului Judeţean Harghita

csík

CsíkszeredaI uszoda

Jó, ha az év végéig elkészül
Előzetes bejelentések szerint má
jusban be kellett volna fejeződje
nek a munkálatok a csíkszeredai 
födött uszodánál, ám úgy tűnik, 
ebből semmi nem lesz. A léte
sítmény átadásának időpontja 
jelentősen csúszik.

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

Az épület kívülről késznek 
látszik, bent is megvol-
tak már a vízpróbák a 

medencékben, zajlik a térren-
dezés a létesítmény körül, mégis 
egyre valószínűbb, hogy a köz-
eljövőben nem lesz szalagvágás 
a csíkszeredai födött uszodánál. 
A Hargita Népe úgy értesült, az 
eredeti tervben szereplő egyes 
megoldások utólagos módosí-
tásra szorulnak, ezekről folyik az 
egyeztetés az Országos Beruhá-
zási Társaság és a kivitelező, illet-
ve a tervező között.

Azt, hogy tervmódosításokra 
van szükség, Ráduly Róbert Kál-
mán polgármester is megerősítet-
te. Azt mondta, a típusterv több 
kívánnivalót is hagy maga után, 

ám azt hogy melyek ezek, már 
nem kívánta közölni.

– Az a fontos, hogy orvoslást 
találjunk a problémákra, és nem 
az, hogy közvitát szervezzünk 
ezek kapcsán – fogalmazott az 
elöljáró.

Az viszont már biztosra vehető, 
hogy májusban nem nyit az uszo-

da. Borsodi Zoltán, a kivitelező 
csíkszeredai partnercégének igaz-
gatója azt mondta, szerinte június 
végére fejeződhetnek be a mun-
kálatok. A polgármester azonban 
nem ennyire derűlátó. – Rengeteg 
munka van még hátra. Jó lesz, ha az 
év végére elkészül az uszoda – je-
lentette ki.

Utólagos módosításokra van szükség az uszodánál. Késik a kapunyitás fotó: balázs árpád



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 – jelentette 
ki Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. Mint mond-
ta, amennyiben sikerül érvényt 
szerezni a 2012/15-ös számú 
kormányhatározatnak – amely a 
nemrégiben leköszönt Ungureanu-
kabinet által a helyi közigazgatás-
oknak kiutalt, eddig el nem költött 
pénzösszegek visszafizetésére 
kötelezi az önkormányzatokat –, 
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 célja-
it szolgálta az összeg, a visszautalt 
pénzből pedig a nyugdíjasoktól 
jogtalanul levont egészségbizto-
sítási hozzájárulást kívánnák visz-
szafizetni, illetve a válságkezelő 
intézkedések részeként lefaragott 
közalkalmazotti bérek fokozatos 
növelésére akarják fordítani.

Hargita Megye Tanácsa 6,4 
millió lejt kapott az említett alka-
lommal, többnyire megnyert uniós 
pályázatok önrészének finanszíro-
zására.

– 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 forrásoktól 
eshet el, ha nem sikerül bankköl-
csönhöz jutni.

Borboly Csaba hozzátette, a 
helyi önkormányzatoknál nagyon 
árnyalt a kép, van, ahol adósságok 
rendezésére költötték a pénzt, más-
hol viszont – akárcsak a megyei ön-
kormányzat esetében – pályázatok 
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.
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Körkép
csík

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
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BorBoly: aki visszavonja a pénzt, székElyFöld FEjlődésE EllEn csElEkszik

21 milliót veszíthet a megye

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

Megnyílt a Fenyő terasza!
Ha jön a nyár, egyre több időt 
szeretnénk a szabadban tölteni. 
Ugyanakkor szívesen húzódunk 
be a nap égető forrósága elől 
egy árnyékos, hűvösebb helyre. 
A csíkszeredai Hunguest Hotel 
Fenyő már harmadik éve kelle-
mes, intim hangulatú terasszal 
várja a megpihenni, felüdülni, 
kikapcsolódni vágyókat. 

Csikóstokány tarhonyá-
val, sült oldalas velesült 
burgonyával, csirkepap-

rikás tárkonyosan puliszkával, 
székelykáposzta disznóhússal, 
babgulyás sertéshússal és füstölt 
kolbásszal, lepények, gyümöl-
csös gombócok, bukták, dere-
lyék, angyalbögyörő – ilyen és 
ehhez hasonló ételek szerepel-
nek a Hunguest Hotel Fenyő 
napi menüjében. Az idei nyár 
újdonsága ugyanis, hogy a hotel 
teraszán olyan napi menüt aján-
lanak vendégeiknek, amelyben 
hagyományos, paraszti ételek 
szerepelnek. Az aznapi menüt 
délelőtt 10 óráig lehet megren-
delni, rendelés nélkül pedig 13 
és 15 óra között fogyasztható, 
amíg a készlet tart. A város te-
rületén cégekhez kiszállítást is 
vállalnak. A hagyományos éte-

lek mellett az étlapon a tavaly 
nyáron jól bevált salátakülön-
legességek és hideg gyümölcsle-
vesek is megtalálhatók, mindez 
elérhető áron. 

Ha nyár, akkor fagyi és sör
Fagylaltkelyheket olasz fő-

zött fagylaltokkal, egyszerű 
eszpresszó kávét vagy többféle 
kávékülönlegességet is tudnak 
ajánlani a felszolgálók. Sörfaj-
ták széles választékából lehet 
válogatni, a nemsokára kezdő-
dő EB mérkőzéseit a focirajon-
gók a Hunguest Hotel Fenyő 
teraszán is végigszurkolhatják, 
hisz minden filagóriában kü-
lön 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 hangu-
latban tudjuk eltölteni az estét, 
mi sem zavarunk mást a törté-
neteinkkel, a másik asztalnál 
ülőkét sem halljuk” – mesélte 
egy visszatérő vendég.

A napi menüt a 0746–
501280-as telefonszámon lehet 
megrendelni. 
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Körkép
SikereS Sulibörze

„Érdemes volt eljönni”

VéglegeS nyári programok, leader-tájékoztató

Alcsíki elöljárók közgyűlése

két napon át mutatkoztak be  
a Csí ki-medence középiskolái a 
he tedik és nyolcadik osztályosok 
számára, hogy segítsenek az isko-
laválasztásban. a Sulibörze egyre 
népszerűbb a diákok között.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

AHargita Megyei Pszi chope
da gó giai Hálózat munka
társai évente megszervezik 

a Sulibörzét a hetedik és nyolcadik 
osztályosok számára. Az elmúlt 
két nap a csíkszeredai, dánfalvi, 
balánbányai, csíkszentmártoni és 
gyimesfelsőloki középiskolák mu
tatkoztak be az érdeklődőknek. 
Az iskolaválasztás előtt álló diákok 
információt kaphattak az induló 

osztályokról, a felvételikövetelmé
nyekről, az iskola oktatásinevelési 
tervéről, az iskolán kívüli tevé
kenységekről, diákprogramokról, a 
bennlakási lehetőségekről, az iskola 
felszereltségéről, a megpályázható 
ösztöndíjakról stb. 

A rendezvény sikerét egyrészt az 
érdeklődők nagy száma bizonyítja. 
A két nap leforgása alatt több mint 
1200 diák és 30 pedagógus látoga
tott el a jó hangulatú rendezvényre.

A Sulibörze szervezői számítot
tak a szülők érdeklődésére is, éppen 
ezért délután négyig tartott a prog
ram. Ennek ellenére mindössze öt 
szülő volt kíváncsi arra, hogy mit 
kínálnak a középiskolák a felvételi 
előtt álló gyerekük számára. A ren
dezvény sikerét a „vendégkönyvbe” 

írt bejegyzések is bizonyítják. Voltak, 
akiket a látottak, tapasztaltak meg
erősítettek választásukban, másokat 
változtatásra késztettek: „Érdemes 
volt eljönni, mert sok érdekes dolgot 
megtudhattunk. Nem változott a 
véleményem arról az iskoláról, ahova 
menni akarok” – írta egy diáklány, 
két fiú pedig ezt jegyezte be: „Válto
zott a döntésünk, nem biztos, hogy 
oda megyünk, ahová gondoltuk.” 
A vélemények megegyeznek abban, 
hogy hasznos, értékes információ
kat nyújtó rendezvény a Sulibörze. 
A jó hangulat pedig olyanokat is 
odavonzott, akik már túl vannak 
az iskolaválasztáson: „Én már IX.
es diák vagyok, de nagyon jó volt 
visszajönni, megnézni, hogy válto
zotte tavaly óta valami.”

hirdeTÉsek

Középiskolások adtak tanácsokat jövendőbeli diáktársaiknak a Sulibörzén. Választás előtt fotó: balázs árpád

Hargita megye tanácsa 
a 2003/52es számú törvény előírásai alapján kifüggesztette,  weboldalán 
megjelentette és közzéteszi a következő tervezetet:

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

Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Ifjú
sági és Sportigazgatósági együttműködésének jóváhagyásáról a Székely
földi Kerékpáros Körverseny szervezése és lebonyolítása érdekében a 
2012es évre vonatkozóan.

A határozattervezet tanulmányozható Hargita Megye Tanácsának 
weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei tanács fő
bejáratánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés meg jelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Tankó Éva, Hargita Megye 
Tanácsa Kancelláriájának irodavezetője. Elérhetőség: 229-es iroda, telefon: 
207700, 1213 belső.

Soros közgyűlésüket tartották 
tegnap az alcsíki kisrégió telepü-
léseit tömörítő Alcsík Kistérségi 
Fejlesztési társulás tagjai. az 
alcsíki önkormányzatok elöljáró-
inak találkozóján többek között 
véglegesítették a nyárra terve-
zett, a kistérségi társulás égisze 
alatt futó programokat, illetve 
tájékoztatták a tagságot a csíki 
LEADER-egyesület hamarosan 
induló pályázatairól.

hN-információ

Immár tizenkét éve működik a 
térség egyik legrégebbi önkor
mányzati társulása, a 2000ben 

alakult Alcsík Kistérségi Fejlesztési 
Társulás. Elsődleges célként a vidék
fejlesztést, a helyi önkormányzatok 
pályázatainak összehangolását, a 
közösen megírt nagyobb horderejű 
projekteket, a társult községek inf
rastruktúrájának fejlesztésére a szak
mai háttér biztosítását tűzték ki az 
alapítók. A társulásnak tagja minden 
alcsíki község, illetve Csíkszereda is. 
A tegnapi közgyűlésen az elöljárók 

a nyárra elképzelt programok idő
pontjait véglegesítették, és az egyes 
településeken tervezett eseményeket 
hangolták össze.

– Az egyes programok gerince, 
illetve várható időpontja már jó 
ideje körvonalazódott. A mai köz
gyűlésen azonban véglegesítettük 
a nyárra tervezett programjainkat, 
olyanokat, mint például az Alcsí ki 
Egyházi Kórusok Találkozója, 
amelynek Csíkszentimre ad majd 
otthont, vagy a Tűzoltó Vándor
kupa helyszíneit és időpontjait. Le
szögeztük továbbá a II. Alcsík Pász
tortalálkozó időpontját is, a ren
dezvény idén Kászonaltízen lesz, de 
megbeszéltük a Csíkszentkirályon 
zajló Aqarius Vizesnap rendezvény
sorozatait is, illetve eldőlt a fúvósze
nekarok találkozójának időpontja, 
valamint a Csíkszentmártonban 
a fúvósok oktatására tervezett tá
bor részleteit is tisztáztuk – nyi
latkozta a kistérségi társulás soros 
elnökségét betöltő Gergely András, 
Csíkszentmárton polgármestere. 
Sikerült egyeztetni a Hargita Nem

zeti Székely Népi Együttes tánco
saival is, akik az elfogadott prog
ramterv alapján turnéznak majd a 
kistérség községeiben a nyáron.

A közgyűlésen beszámolt a 
fejleményekről a csíki LEADER
egyesület elnöki tisztét betöltő 
András Zoltán. Kászonaltíz pol
gármestere közölte, hogy május 
végétől kiírják majd a LEADER
program pályázatait, amelynek 
kedvezményezettjei a térség vállal
kozói, civil egyesületei, különböző 
kezdeményező csoportjai lehetnek. 
A csíkszeredai Szék út 123. szám 
alatti csíki LEADERegyesület iro
dájában már jó ideje zajlik a munka, 
az érdeklődőknek folyamatos ta
nácsadást biztosítanak, rendelkezé
sükre bocsátva a sikeres pályázáshoz 
szükséges információkat – hang
zott el. Emellett a tegnapi közgyű
lés döntése alapján az Alcsík Kistér
ségi Fejlesztési Társulás irodáiban is 
felkészült személyzet szolgálja majd 
a LEADERprogram sikerét, hogy 
a helyi kezdeményezések mellé sike
rüljön EUs pénzt hozzárendelni.  

kukorelly endre író, költő egyik leghosszabb dedikációját írta 
Samunadrág című gyermekverskötetébe: a könyvet a csíkszeredai 
művészeti iskola egy teljes zeneosztályának ajánlotta szerdán, a Gu
tenberg Könyvesboltban tartott villámfelolvasódélelőttjén. A kö
zel harminc másodikos nehéz közönségnek bizonyult – addig nem 
akarták elengedni a találkozóról a költőt, amíg fel nem olvasta ked
venc verseiket, majd köszönetként együtt énekeltek neki. Kukorelly 
arra biztatta őket: írjanak naplót, jegyezzék le, ha aznap bablevest 
ebédeltek, vagy ha valami rendkívüli történt az iskolában – és olvas
sanak minél több verset és mesét. 



Alacsony termetével, pirospozs-
gás arcával minden pünkösdi 
búcsún és csíksomlyói egyházi 
ünnepen kitűnik a fehér karszala-
gos rendezők sorából. Nyolcvan 
évet töltött május elején Borsodi 
László, a volt Matematika–Fizika 
Líceum, a mai Márton Áron Gim-
názium híresen szigorú, örök ak-
tív tanára. Vele beszélgettünk éle-
téről, tanári pályájáról, hitéről.

– Egy ideig azt gondoltam, hogy 
a Borsodi nem csíki név, de a Ki ki-
csodában utánanézve, láttam, hogy a 
tanár úr Csíkszeredában született...

– Igen, Csíkszeredában szület-
tem 1932-ben. A családfát nagyon 
nem kutattam, de már a nagyapám 
is Csíkszeredában élt. Édesapámék 
Csíkszeredából költöztek Csík-
som lyóra 1941–42 körül. Azóta itt 
lakunk, ebben a helyben, ahol most 
beszélgetünk. A szüleim a régi, az 
állomás melletti temetőben vannak 
eltemetve, és teljességgel csík som-
lyóinak azóta vallom magam, ami-
óta hat évvel ezelőtt ért az a nagy 
csapás, hogy a feleségem meghalt, és 
itt temettük el. Most már ezáltal is 
idekötődöm.

Az elemi iskoláimból két osz-
tályt a mai Márton Áron Gimná-
ziumban jártam, az utolsó kettőt 
itt Csíksomlyón. Utána – mert 
kacérkodtam azzal, hogy szerze-
tesi pályára lépjek – elkerültem 
Székelyudvarhelyre, a Collegium 
Seraficum nevű intézetbe. Olyan ér-
telemben volt intézet, hogy a nyilvá-
nos oktatást látogattuk a mai Tamási 
Áron Gimnáziumban, de minden 
egyéb programunk a kollégiumban 
zajlott: napi szentmisehallgatás, lelki 
gyakorlatok, és így tovább. Mivel a 
ferencesekre többek között jellemző 
az Assisi Szent Ferenc által megfo-
galmazott szent szegénység, ebből 
mi is kóstolgattunk, mert pénzt nem 
tarthattunk, nem akkor vásároltunk, 
amikor akartunk, és nem akkor men-
tünk a városba, amikor akartunk. A 
kollégium az iskolák államosításakor 
megszűnt, akkor kerültem még kö-
zelebb a szerzethez, egészen 1950-ig, 
amikor minket, fiatalabbakat, haza-
küldtek, a szerzeteseket meg inter-
nálták. Így hazajöttem a szüleimhez, 
és Csíkszeredában érettségiztem. 

Aztán következett a Bolyai 
Egyetem, majd a kihelyezés. Kihe-
lyezéskor a dékán behívatott személy 
szerint mindenkit, kikérdezte, hogy 
hová szeretne menni. Előnyben vol-
tak, akik már összeházasodtak, az-
tán következtek a jegyesek, és utána 
tanulmányi sorrendben a többiek. 
Így kerültem a harmadik csoportba 
az elosztásnál. A dékán – mivel ki-
csit segítgettem is a kari munkában 
– mindenképpen Érmihályfalvára, 
középiskolához akart helyezni. De 
én nem fogadtam el, mert a felvételi 
első óráitól kezdve az volt a nagyon 
kemény és határozott álláspontom, 
hogy hazajövök a Székelyföldre, 
mert én székely gyermekeket akarok 
tanítani. Így kerültem Madéfalvára. 
Egyből előléptem nemcsak tanár-
nak, hanem családfenntartónak is 
– mert édesapám akkor már nem 
élt –, édesanyámnak nem volt külö-
nösebb mestersége, képzettsége, és a 
három testvér közül én voltam a leg-
nagyobb. Madéfalvára járogattam, 
ameddig engedték, ingáztam, utána 
ki kellett költözni. Én szerettem. 
Utólag kitűnt, hogy ők is elfogadtak. 

Három évet voltam Madéfalván, on-
nan helyeztek Rákosra iskolaigazga-
tónak, biztos, mert mindig kértem, 
hogy helyezzenek közelebb... De 
meg sem tudtam melegedni, mert 
szeptemberben kerültem Rákosra és 
decemberben behoztak tanfelügye-
lőnek Csíkszeredába.  

Tanfelügyelő voltam kis híján 
három esztendeig. Közben kiderült, 
hogy a gondolkodásom nem talál 
a rendszer elvárásaival, a szeku is 
zaklatott. Aztán egy szerdai napon 
kirittyentettek a pártból (tagjelölt 
voltam), s szombaton a főnök beje-
lentette, hogy tanítani kell mennem 
az 1-es számú líceumba, a mai Már-
ton Áronba. Amikor kiderült, hogy 
nem lehetek tanfelügyelő s párttag 
sem, behívattak a rajoni pártbizott-
sághoz, leszidtak mindennek, és el-
mondták, hogy büntetésből tesznek 
az 1-es számú líceumba. Nagyon 
szomorúnak kellett volna lennem, 
de alig tudtam savanyú képet vágni 
az elvtársak előtt, mert minden vá-
gyam az volt, hogy ott taníthassak, 
ahol érettségiztem. Istennek hála, 38 
évet tanítottam ebben az iskolában, 
onnan jöttem nyugdíjba.

– Miért éppen a biológia szakot 
választotta?

– Tulajdonképpen nem biológus, 
hanem magyar szakos tanár akartam 
lenni. Volt példaképem is, aki szépen 
tanította a magyart, engem az is von-
zott, meg egyáltalán a magyar iroda-
lom és a magyarságom. Nem volt 
édesapám mellveregető, nem vitte 
túlzásba a dolgokat, de sikerült ma-
gyarnak, magyar érzelműnek nevel-
nie. Mert nem a szájunkon keresztül 
kell magyarnak lennünk, hanem a 
tetteinken keresztül. Ő tettekben 
is igazolta, példásan tartotta fenn a 
családot, kevés pénzből – borbély 
volt – de az elszólásaiból tudtuk, hol 
a helyünk. (Erre adtak is alkalmat 
1940 előtt és 1944 után a románok.) 
Tehát magyar szakos akartam lenni. 
Igen ám, de akkor a felvételizőknek 
nagyon részletes önéletrajzokat kel-
lett írni. S én azzal a két esztendővel, 
amit a Ferenc-rendben töltöttem 
1948-tól 1950-ig, nem tudtam el-
számolni másképp, be kellett írnom, 
hogy hol voltam. És hívogattak, 
vallattak, elmarasztaltak. Mondták, 
hogy ne is álljak felvételire, mert nem 
mehetek magyar szakra. Ajánlottak 
két szakot, az oroszt – biztosan nem 
véletlenül – és a lélektant. Egyik sem 
tetszett. Az orosz nyelv nem tetszett 
a szovjet uralom miatt és mert isten-
telenek voltak. A lélektan is politikai 

szak volt tulajdonképpen. A termé-
szetrajz is vonzott, a biológia szakon 
több hely is volt, így jelentkeztem. 
Abban az évben 96-unkat vettek fel, 
mert tanárhiány volt, 47-en értünk 
el az államvizsgáig, és harminche-
tünknek sikerült az államvizsgája. 

Idekívánkozik egy történet: Ve-
res Péter, az akkori magyar külkeres-
kedelmi miniszter, gyimesközéploki 
csángó egy alkalommal meglátogat-
ta az iskolát. Eléggé figyelemre mél-
tó hüllő- és kétéltűgyűjteményem 
volt, csupa utálatos állat, és mikor 
valakit a látogatók közül el akartak 
szédíteni, hozzám hozták fel a szak-
terembe. A kígyókkal lehetett hatást 
gyakorolni, mert azoktól mindenki 
félt. De én a gyűjteményt nem szíve-
sen mutogattam, nem azért készült. 
Kedvtelésből készítettem, meg hát a 
kígyókkal foglalkoztam is, a viperák-
ból tettem le az első fokozati vizsgát. 
Ahogy a miniszterrel mentünk felfe-
lé, a szakterem felé, azt kérdi tőlem: 
Maga tudja, hogy amikor itt jártam 
iskolába, nem szerettem a természet-
rajzot? Mondom neki, amikor én itt 
jártam, én sem szerettem...

– Ön magasra tette a mércét, s 
nem is akármilyen magasra...

– Valóban mindenki azt mond-
ja, hogy szigorú voltam. De hogyan 
lettem szigorú, és miért? Már a 
végleges munkahelyemen tanítot-
tam, amikor egy alkalommal, még 
a tartományi időben, a rajonokból 
összehívták bizonyos tantárgyak 
oktatóit Gyergyószentmiklósra, és 
a tartományi inspektorátus tartott 
egy kiértékelőt. Minket, csíkiakat 
borzasztóan megszidott azért, hogy 
nem jutnak be tanulóink az egye-
temre, illetve nem kellő mértékben, 
az orvosira. Istenem, gondoltam, a 
csíki gyermek nem hülyébb, mint a 
szatmári vagy vásárhelyi, csak nem 
tanítottuk meg. Pedig az orvoskép-
zés egy középiskolában az oktatók 
figyelmének középpontjában kelle-
ne álljon, olyanszerűen, mint annak 
idején a papképzés. Végiggondol-
tam, hogy hiba az, hogy nincs elég 
magyar orvos. Akkor született meg 
bennem a tananyag elsajátítására vo-
natkozó igényesség – vagy ahogy ve-
lem kapcsolatban mindenki mond-
ja, s már kezdtem megszokni –, a 
szigorúság. Ez szerintem elsősorban 
ön ma gaddal szembeni igényesség, 
önma gaddal szembeni szigorúság. 
Így alakult ki tehát az én szigorúsá-
gom, s igaz volt a sugallatom, hogy 
nem butábbak a mi gyermekeink, 
mint más vidékek gyermekei, de 

hogy a módszer mennyire érdemel 
elismerést, azon lehet vitatkozni.

– Készített-e valaha statisztikát, 
hogy hány diákjából lett orvos, állat-
orvos, testnevelő tanár?

– Soha. Emlékszem viszont ki-
magasló esztendőkre. Előfordult, 
hogy egy promócióból bejutott 
20-22 diák az orvosira. Akkor már 
kezdtünk szakosodni... Mert Eigel 
Ernő igazgató úrnak volt egy nagy-
szerű felismerése. Hogy kérdezzük 
meg a gyerekeket, milyen tantárgy 
vonzza, és ennek alapján osztottuk 
osztályokba. Így tulajdonképpen mi 
már szakosítottuk az osztályokat, 
mielőtt minisztériumi szinten beve-
zették volna a szakosztályokat. Így 
volt lehetősége az orvosi szak iránt 
vagy az állattenyésztési szak iránt 
érdeklődő gyermekeknek, hogy egy 
osztályba tömörüljenek, és nyilván-
való, hogy az oktatás szelektíven 
zajlott. Olyan osztályokban, ahol a 
matematika magas óraszámú, és a 
gyerekek műszaki irányban akarnak 
továbbtanulni, nem kell szőrszálha-
sogatónak lenni, ott egy kicsit en-
gedtem, viszont ahol tudtam, hogy 
fognak jelentkezni egyetemi bizott-
ságok előtt, ott az említett igényesség 
alapján részletesen megtanítottam 
mindent, mert az apró részleteket 
kérték, és én is elvártam tőlük. De a 
világ más volt akkor.... Voltunk néhá-
nyan, hála Istennek, akik a dolgokat 
megbeszéltük, egymást buzdítottuk, 
lelkileg erősítettük, jó néhányunknál 
nem volt divat a fizetett magánóra, 
viszont tartottunk magánfelkészítő-
ket azoknak, akik felvételizni akar-
tak a tantárgyainkból. Ismétlem, 
azok nem voltak fizetett órák. Az a 
székely nép perselyébe hullott pénz 
volt. Nem kellett ahhoz tehetős 
legyen valaki, hogy különórára jár-
jon, de többletképzésben részesült. 
És ahogy az egyetemre való bejutás 
követelte, úgy végeztem én ezeket a 
magánórákat, illetve külön felkészí-
tőket. Mire gondolok? Egy időben 
anatómiából volt írásbeli és szóbeli 
is, és az anyagot szóról szóra kellett 
tudni. Ezt a szóról szóra elvárást, 
nem mi, biológusok vezettük be, ha-
nem a diákok, a jó agyú diákok, akik 
azt mondták: én meg tudom tanulni 
azt a 180 oldalt kívülről, kapjon hi-
bát benne, ha tud! Nyilván, ha le volt 
írva szóról szóra, a felkészítős dolgo-
zatok javításánál nekem nehézséget 
jelentett, mert én az anyagot nem 
tudtam szóról szóra. Amikor volt 
egy stóc 15-20 dolgozat, a felesége-
met kértem meg, hogy olvassa és én 
követtem a szöveget. 

A teljesség kedvéért ki kell 
hangsúlyoznom, így etikus, hogy a 
biológiának nem volt főbb szerepe 
a sikerben, mint a fizikának vagy a 
kémiának. Úgy helyes, ha azt mon-
dom, hogy egy orvost hárman jut-
tatunk be, és mindhárom tantárgy 
egyforma súllyal szerepelt: a fizikát 
Nagy Antal és Gál László, a kémiát 
Labancz Attila, Dávid József, később 
Sata Klára tanította, a biológus kol-
légám Orbai Mária volt, akivel meg-
osztottuk a biológiai tárgyakat. Én 
mindig úgy gondoltam, hogy a ta-

nárnak nem simogatva kell szeretnie 
a gyerekeket, hanem céltudatosan. 

– A saját gyerekeikhez is ilyen 
szigorú?

– Két gyerekem van, egy fiam és 
egy lányom. A lányom Debrecen-
ben végzett, a Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen angol–pedagógia 
sza kot. A fiam Kolozsváron végzett 
magyar–angol szakot, de a magyar 
mellett döntött. A családban ilyen 
fajta szigorúságra nem volt szükség, 
ugyanis én is édesapámtól tanultam 
meg azt, hogy a munkát tisztelni 
kell, és szeretni is lehet. Őket sosem 
kellett biztatni a tanulásra. 

– Beszélt arról, hogy fiatalkorá-
ban nagyon vallásos volt. A kommu-
nizmusban is megmaradt gyakorló 
vallásos embernek? 

– A vallás terén a folytonossá-
gom mindig megmaradt. Én nem 
tudtam volna megszakítani vagy 
levetni, s aztán újra felvenni a hi-
temet. Óvatosnak kellett lenni, de 
rendszeresen jártam templomba. A 
rendszeresség alatt azt értem, hogy 
nem fordult elő többhetes kiha-
gyás. Mentem öt perccel később, és 
kijöttem három perccel hamarabb a 
templomból, gondolva, hogy azok, 
akik ilyen jellegű megbízatást visel-
nek, csak elmennek. A dologhoz 
hozzátartozik, hogy engem ezért 
zaklattak, hívogattak, üzengettek 
nekem a pártaktivistáktól. 

– Nyugdíjba ment, de aktív ma-
radt, leginkább az egyház önkéntes 
munkásaként...

– Igen. Van egy rendezőbizott-
ság, amely a pünkösdi búcsúk és más 
egyházi összejövetelek alkalmával 
segíti a kegytemplomot, a dolgok 
normális lefolyását: ennek vagyok a 
vezetője, de most már az utolsó ren-
dezvény lesz az idei búcsú, mert az 
idő eltelt... Jó ideig társszerkesztője 
voltam a Csíksomlyó üzenete című 
időszaki kiadványnak, most már, 
a legutóbbi számtól kértem, hogy 
mentsenek fel. Írogattam is a Har-
gita Népében, a Vasárnapban. Szer-
kesztettük évekig a Kistestvér című 
ifjúsági kiadványt. Összeállítottam 
egy kiadványt is Csíksomlyói ke-
resztút címmel. 

– A fia írásait olvassa?

– Olvasgatom, olvasgatom... 
Örvendek, hogy írogat, nem hagyja 
magát.

– 1990 után került-e politika 
közelbe?

– Megkerestek, de nem vállaltam 
közéleti szerepet. Magyar vagyok, sze-
retem a népemet, amit én annak ér-
dekében tehettem szürke hétköznapi 
emberként, azt megtettem, de pozíci-
ókat nem vállaltam, azért sem, mert 
becstelenek az eszközök. Másfajta 
fellángolásom nem volt 1990 után, 
mint az, hogy szabadon mehettem a 
templomba. Annak ellőtte próbáltak 
igazgatónak kapacitálni, sőt a rend-
szerváltás után meg is választottak 
volna, de én megszenvedtem azért, 
hogy a katedrán lehessek, és én úgy 
megmarkoltam a katedra szélét, hogy 
többet nem engedtem el.

Daczó Katalin
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Beszélgetés Borsodi lászló Nyugalmazott BiológiataNárral

Érmék Székelyföld perselyébe

Interjú
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darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Atölgyesi erdészethez tar to
zó 5,89 hektáros gyergyó
szentmiklósi csemetekert

ben az idei tervben 610 négyzetmé
ternyi fóliasátor beültetése szerepel, 
amihez 33,6 kg lucfenyőmagra van 
szükség. Az egyéves növények isko
lázása történik jelenleg, a fóliasátor
ból szabadföldbe ültetjük ki a cse
metéket. Idén tehát 89,5 ár területet 
iskolázunk be ebben az erdészetben, 
amihez 74 2900 csemete szükséges 
– közölte a gyergyói csemetekertben 
zajló munkálatokról Rafain Ildikó 
erdőmérnök a napokban, a Hargita 
Megyei Erdőigazgatóság által szer
vezett csemeteültető kampány apro
póján. Az erdőigazgatóság erdősíté
sekért felelős munkatársa ismertette, 
az igazgatóság fennhatósága alá öt 
erdészet tartozik, az említett tölgyesi 
mellett a borszéki, a maroshévízi, a 
homoródi és a csíkszeredai.

Hargita megyében az öt erdé
szetnél együttvéve 1320 négyzetmé
ternyi fóliasátor beültetése a vállalás, 
amihez 72,6 kg mag szükséges. Az 
iskolázási terv adatai szerint 134 
ár területre ültetnek ki csemeté
ket – lucfenyőt a tölgyesi erdészet
ben 89,5 árba, a borszékiben 15,1 

árba, a maroshévíziben 5 árba, a 
homoródiban 20 árba lucfenyőt 
és 4,4 árba vörösfenyőt – egy árba 
8300 csemete szükséges.

– A Hargita Megyei Erdőigaz
gatóság felügyelete alatt állami és 
magánerdők – magánszemélyek, 
közbirtokosságok, illetve önkor
mányzatok erdői – is vannak, utób
biak ügykezelési szerződéssel tar
toznak hozzánk.  Ebben az évben a 
tölgyesi erdészetnél állami részben 
44,30 hektár, ügykezelési szerző
déssel átvett részben 26,59 hektár 
beültetése van tervben, a borszéki 
erdészetnél 21 hektár állami, 44,05 
ha magánrészben, a maroshévíziben 
18,24 hektár állami, 25,2 hektár ma
gánerdőben, Homoródon 8,7 hek
tár állami, 31,24 hektár magánerdő, 
Csíkszeredában 65 hektár magáner
dő ültetése a cél. Tehát összesen 91,3 
hektár állami, 192,4 hektár magán
erdő területén ez az ültetési vállalás 
– összegzett Rafain. Az erdőmérnök 
az eddigi évek tapasztalatai alapján 
megjegyezte, minden évben sike
rült nemcsak megvalósítani, de túl 
is teljesíteni a terveket. A Hargita 
Megyei Erdőigazgatóság felügyelete 
alá egyébként jelenleg 86 802 hektár 
erdő tartozik, ebből 23 999 állami 
tulajdon.

A tetőszerkezet egyes elemeinek 
cseréjével kerülnek új cserepek 
a hómoródalmási unitárius mű-
emlék templom tetejére. A mun-
kálatot az tette indokolttá, hogy 
a kereskedelmi kínálatból eltűnt 
az a típusú cserép, amely eddig 
védte a templomot a beázás-
tól – korábban többször kellett 
az időjárás viszontagságai miatt 
egy-egy részen pótolni a lehullott 
cserepeket.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Újrafödik a templomot – 
döntött a homoród al mási 
unitárius egyházközség és 

a helyi önkormányzat, ugyanis a 
templomon levő régifajta cserepe
ket már nem árusítják.

– Több alkalommal is megtör
tént már, hogy az erős szél vagy a 
hó olvadás lesodorta a cserepeket 
a templom tetejéről, amit muszáj volt 
pótolni. Általában 1020, de volt rá 
példa, hogy közel száz cserép hullt le 
a tetőről egyegy szélvihar közben, 
amit már nem tudtunk ugyanolyan 
típúsuval pótolni, ezért döntöttünk 
az újrafödés mellett. A terv velejáró
ja, hogy helyenként a tetőszerkezetet 

is meg kell erősíteni, új léceket, más
hol új tartógerendákat kell beépíte
ni. A födési munkálatok összértéke 
70 ezer lej, de a kivitelezés során 
várhatóan megmutatkoznak olyan 
hibák, javítanivalók is, amelyek az 
erre szánt keretösszeget növelni fog
ják – számolt be lapunknak Csete 
Árpád, a homoródalmási unitárius 
lelkész. – A templom karbantartá
sára, többek között erre a felújításra 
az önkormányzattól tavaly 40 ezer 
lejt kaptunk, idén pedig újabb 30 
ezer lejes támogatásra kaptunk ígé
retet. Templomunk B kategóriás 
műemlék templom, 1796ban épült. 
Nem mondhatni, hogy különösebb 

restaurálásra szorul, nagyon jó álla
potban van. Egyelőre az újrafödés 
volt a legfontosabb, a későbbiekben 
még biztos fogunk különböző ki
sebbnagyobb javításokat végezni. 
A folyó beruházás pünkösdre fog el
készülni a tervek szerint – részletezte 
a lelkész, hozzátéve, reméli, hogy a 
munkálatok befejeztével a hívek is 
megbecsülik ezt az ajándékot. A tisz
teletes azt is kiemelte, fontos lenne a 
templom fűtésének megoldása. – Ez 
egyelőre csak megfogalmazódott 
igény, de remélhetőleg hamarosan 
tervek is lesznek hozzá, valamint 
pénzt is tudunk szerezni a megvaló
sításra – bizakodott Csete.

Több száz hektáron 
ültetnek csemetéket

homoródalmás

Újrafödik az unitárius templomot

Új cserepekkel födik be az unitárius templomot. A B kategóriás műemlék jó állapotban van
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Ingyenes tanácsadással, illet
ve a pályázatok megírásában 
nyújtanak segítséget a Gyula
fe hérvári Caritas Vidékfejlesz
tés gyergyószentmiklósi mun
katársai azoknak a 40 év alatti 
megán vagy jogi személyek
nek, akik mezőgazdasági tevé
kenységet folytatnak. 

M. R.

A Nemzeti Vidékfejlesztési 
Program 112-es intéz ke-
dése alá eső, fiatal gazdák-

nak szóló pályázatok benyújtása 
június 1–29. között esedékes. A 
pályázat célja a mezőgazdaság 
versenyképességének növelése, a 
fiatal gazdák segítése gazdaságok 
alapításában és a környezetvédel-
mi, higiéniai, állatjóléti, mun-
kabiztonsági feltételek javítása. 
A mezőgazdaság versenyké pes-
ségének növelését szolgálja a me-
zőgazdasági farmok menedzs-
mentjének fejlesztése. A pályázat 
azokhoz a 40 év alatti gazdákhoz 
szól, akik mezőgazdasági tevé-
kenységet folytatnak és már be-
jelentkeztek a Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügy-
nökségnél (APIA), valamint a 
helyi állatorvosnál. 

– A megpályázható keretösz-
szeg a gazdaság méretének függ-
vényében 12 000 és 40 000 euró 
közötti lehet. A gazdaságok fel-
mérésekor minden UDE-pont 
után – mértékegység, amit a gaz-
daságok méretének kifejezésére 
használnak – 4000 euróval nö-
vekszik a pályázati összeg, de leg-
alább 6 pontja kell legyen annak 
a gazdaságnak, amelyik pályázni 

akar – fejtette ki Köllő Tímea 
projektmenedzser. 

A támogatást igénybe veheti a 
tevékenységét most indító gazda, 
aki először lesz mezőgazdasági 
egység vezetője. A fiatal gazda me-
zőgazdasági egységének alapítása 
történhet önerőből és/vagy egy 
meglévő gazdaság átvétele, bérbe-
vétele révén. Amennyiben a fiatal 
gazda már korábban is rendelke-
zett saját gazdasággal, be kell bizo-
nyítania, hogy annak mérete nem 
érte el a 6 UDE-pontot, hiszen 
amikor a gazdaság mérete eléri azt, 
attól az időponttól számított egy 
éven belül van lehetősége letenni 
a támogatási kérelmet. A megpá-
lyázott keretösszeg 30 százalékát a 
fiatal gazdának beruházásokra kell 
fordítania, amely lehet a pályázat 
letételének időpontjában igazolt 
mezőgazdasági célra használt in-
gatlan (pl. istálló) modernizációja, 
területvásárlás, állatvásárlás, új esz-
közök vásárlása, valamint évelő nö-
vények telepítése és újratelepítése. 
Ezeket a beruházásokat a támoga-
tási szerződés aláírásától számított 
33 hónapon belül meg kell való-
sítani. – Az elmúlt év során mó-
dosították a pályázati feltételeket, 
növelve az összegeket és csökkent-
ve a kötelező iskolai végzettségre 
vonatkozó elvárást, így lényegesen 
megnőtt azok száma, akik pályáz-
nának. Viszont néhányukat elri-
asztja a rengeteg utánajárás, az en-
gedélyek beszerzése, és az, hogy ha 
a fiatal gazda a pályázatban vállalt 
feltételeket nem teljesíti, köteles 
visszafizetni a megpályázott össze-
get – összegezte eddigi tapasztala-
tait Köllő Tímea.

hargitanépe

Felújított egészségközpontot adtak át tekerőpatakon

Fogorvosi rendelés is lesz 

Békés konflIktuskezelésre képezIk kI a dIákokat 

Diákmediátorok segítenek

a CarItas VIdékfejlesztésI áGazat 
együttműködik a Fiatal gazdákkal

Segítenek a pályázati 
anyag összeállításában

gyergyó

kívülbelül felújított egészség
központot adtak át tegnap te ke
rőpatakon. a 65 ezer lejt meg
haladó beruházást helyi költ 
ségvetési alapokból valósították 
meg, az ingatlanba rövide sen 
vissza költözik a Gyer gyó új fa lu hoz 
tartozó falu há ziorvosa, illetve be
indul a fo gorvosi szakrendelés is.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Épp ideje volt rendbe tenni, 
ugyanis ezen az épületen, 
amióta felépült, nem végez-

tek semmilyen felújítást – jelentet-
te ki Egyed József. A gyergyóújfalvi 
polgármester közölte, az épületben 
korábban is orvosi rendelő műkö-
dött, azonban a terasz beépítésével 

sikerült fogorvosi rendelőt is kiala-
kítani a hozzá tartozó mosdóval és 
váróteremmel együtt. Az épületet 
egyébként a tetőzettől a padlóig 
teljesen felújították, kicserélték a 
tetőszerkezetet, újrafödték a há-
zat, csempeburkolat került a pad-
lóra és a falakra, elvégezték a 
hőszigetelést, festettek, és néhány 
ajtó kivételével a nyílászárókat 
is kicserélték. Központi fűtéssel 
is felszerelték az épületet, külön 
mosdókat alakítottak ki a két or-
vosnak, valamint a betegeknek, 
illetve felújították a kerítést is. A 
munkálatokat helyi vállalkozók 
végezték. 

A polgármester arra is kitért, 
hogy a felújított épületet bérle-
ményként adják át az orvosoknak, 
a későbbi fenntartási költségek, 

illetve a rendelők, várók berende-
zése a bérlőket terheli. A létesít-
mény az 1100 lélekszámú Tekerő-
patak és a 700 lakosú Kilyénfalva 
lakóinak egészségügyi ellátását fogja 
biztosítani.

Dr. Tamás Ferenc háziorvos 
már hétvégére tervezi a költözést: 
mint mondta, hétfőtől már a fel-
újított épületben szeretné fogad-
ni pácienseit. Rendelője egyéb-
ként hétfőn és pénteken délután 
tart nyitva, a hét többi napján 
pedig délelőtt. Dr. Bartalis Ervin 
fogorvos, amint megszerzi az új 
rendelő nyitásához szükséges en-
gedélyeket, kedden és csütörtö-
kön délután rendel majd. A falu-
ban mostanig nem volt fogorvosi 
rendelés, Bartalis Ervin Gyer-
gyó csomafal váról jár majd át.

65 ezer lejt áldoztak a rendelő külső és belső felújítására. Javul az orvosi ellátás minősége Tekerőpatakon fotó: jánossy alíz

mediátor diák – egy új szerep lő 
néven konfliktuskezelési mód
szerekre oktatják a szent Mik
lós Gimnázium 17 diákját. a kí
sérleti jelleggel indított projek
tet a megyei tanfelügyelőség 
kezdeményezte. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Idéntől, 2 éves projekt kereté-
ben, a Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség kezdeményezésére, 

Erdei Lucica tanfelügyelő általá-
nos koordinálásával elindították 
a Mediátor diák – egy új szereplő 
elnevezésű programot. 

– Az egyelőre kísérleti jelleg-
gel működő program azért jött 
létre, hogy békés konfliktuskeze-
lési módszerekre tanítsa a tanu-
lókat, hogy így is segíthessenek 
a társaik problémáit megoldani, 

hiszen külföldi tapasztalatok 
alapján a gyerekek sokkal nyi-
tottabbak az egyenrangú társsal 
szemben, szívesebben mondják 
el egy közülük kiválasztott segí-
tőnek a problémájukat, mint a 
tanároknak – mondta Gáll Kata-
lin pszichológus, a Szent Miklós 
Gimnáziumban indított projekt 
koordinátora. A képzésen ötödik 
osztályostól a gimnazistákig min-
den korosztály részt vesz, jelenleg 
17 diákkal dolgoznak, akikkel 
elméleti oktatás mellett szerepjá-
tékok formájában próbálják meg-
ízleltetni a mediálás gyakorlati 
oldalát is. Természetesen a diák 
mediátor feladatai azonosak a fel-
nőtt mediátorokéval, ugyanazt a 
titoktartást és objektív megítélést 
követelik tőlük is, mindemellett az 
ő szolgáltatásukat igénybe venni 
nem kötelező – ez esetben viszont 

az iskola belső rendszabá lyzata 
alapján orvosolják az adott prob-
lémát a tanárok. A mediátorok 

mellett az egész iskolaközösséget 
is fel akarják készíteni arra, hogy 
tudják, létezik ez a problémameg-

oldó rendszer, miből áll, hogyan 
épül fel, hol találják, és kik az is-
kolai mediátorok. Gáll Katalin 
szerint a projekt elfogadtatása a 
legnehezebb, hisz nálunk isme-
retlen, idegen még ez a fogalom. 
A tervek között van az is, hogy 
külön szimbólummal ellátott ki-
tűzőt vagy karszalagot viseljenek 
majd az épp szolgálatos mediátor 
diákok, hogy ezzel is felhívják 
magukra a figyelmet, emellett kü-
lön hangsúlyt fektetnének arra is, 
hogy a problémás felek úgymond 
idegen diákhoz forduljanak se-
gítségért, ezzel is elkerülve, hogy 
baráti szubjektivitással kezeljék a 
panaszosok gondjait. A projekt 
előrehaladtával és az eredmények 
felmérése után a már bekapcso-
lódott iskolák mellett az összes 
tanintézményre kiterjesztenék a 
programot.

Szerepjátékokkal tanulják a problémamegoldást a diákok fotó: miklós réka



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 hozzáfognak 
kialakítani Székelyudvarhely 
harmadik körforgalmát, amely-
lyel legtöbb két héten belül vé-
geznek.

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

Jól halad a bukaresti Bioromoil 
Automatic Stations vállalko-
zás székelyudvarhelyi beruhá-

zásával. Mint a helyszínen is látha-
tó, a Bethlenfalvi út és a Kaufland 
közötti területen egy önkiszolgá-
ló, bioüzemanyagot forgalmazó 
töltőállomást építenek, a várossal 
kötött egyezségük szerint a szom-
szédos kereszteződésben saját 
költségükön egy körforgalmat is 
kialakítanak. A telepen már áll a 
töltőállomás fémszerkezete, teg-
nap betonozási munkálatokat 
végeztek. 

– Az ütemtervben foglaltak-
nál jobban haladunk. Egy-egy 
engedélyünk a polgármesteri hi-
vataltól és a városi rendőrségtől 
még hiányzik, de azok beszerzése 
is folyamatban van. Ha minden 
jól megy, legkésőbb hétfőn hozzá-
fogunk a körforgalom kialakítá-

sához – tájékoztatott az építőte-
lepen Oprişor Pompiliu műszaki 
igazgató. 

Tegnapi ottjártunkkor az épí-
tőtelep irányítója a polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatóságával 
egyeztetett a tervekről, közben 
pedig azt is elmondta, már beszélt 
a városi közlekedésrendészet ve-
zetőségével, és engedélyt kapott 
arra, hogy akár a hétvégén is el-
kezdjen bizonyos, a körforgalom 
kialakításához 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. 

Jó hír a gépjárművel rendszeresen 
ott közlekedőknek, hogy a körforga-
lom kialakítása során egy közlekedé-
si sávot mindig szabadon hagynak, 
nem lesz tehát teljes útlezárás, nincs 
szükség kerülőútvonalakra.

– 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.

Először szervezett ökumenikus 
találkozót a Székelyudvarhelyi 
Református Egyházmegye lel
készi közössége, amelyet teg-
nap tartottak a Bocskai Közös-
ségi Házban. A találkozóra a 
Hargita megye területén szol-
gáló keresztény magyar törté-
nelmi egyházak képviselői kap-
tak meghívást.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Száznyolcvan lelkipásztor (ró-
mai katolikus, reformá tus, 
unitárius és evangélikus) ka-

pott meghívást az első ökumenikus 
találkozóra, melyen nyolcvanan 
vettek részt. Szé kely keresztúron 
hagyománya van a felekezetek közti 
egyeztetésnek, ezt a modellt próbál-
ják átültetni megyei szintűre. A ta-
lálkozón jelen volt Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke 
is. Mint lapunknak elmondta, fon-
tosnak tartja az egyházakkal való 
együttműködést, hiszen a közösségi 
összefogás egyik motorja a települé-
seken 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 Te-
réz Római Katolikus Plébánia 
plébánosa hangsúlyozta: pün-
kösd, az egység, a szentlélek ki-
áradásának 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 
találkozókat 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, szükség van ilyenre a to-
vábbiakban is, hiszen különleges 
alkalom, hogy négy felekezet ösz-
szegyűlt, s mindegyik szólt az éle-
téről, munkásságáról – nyilatkoz-
ta Szász Tibor András felsősófalvi 
református lelkész.
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Tegnap délben nyitotta kapuit 
a városi sportcsarnokban 12. 
alkalommal megszervezett Ta-
vaszi Expó, amelyen idén is több 
mint félszáz székelyföldi kiállító 
termékei közül válogathat a 
nagyérdemű.

Radó Krisztina

Minden évben a kitartás, re-
mény és összefogás zászla-
ja alatt szervezzük a tava-

szi kiállítást és vásárt, a nehéz idők 
ellenére a város összefogásával ismét 
sikerült kevesebb kiállítóval, de egy 
színvonalas, telt házas rendezvényt 
létrehozni – mondta nyitóbeszédé-
ben Molnos Zoltán, a vásár főszerve-
zője. A kiállítás megnyitóján Bunta 
Levente, Székelyudvarhely polgár-
mestere is tiszteletét tette, és megkö-
szönte a szervezőnek, hogy a nehéz 
idők és a válság ellenére sikerült ösz-
szegyűjteni a helyi vállalkozókat.

– A város és a vállalkozók kitar-

tása, összefogása nélkül nem tudott 
volna létrejönni a rendezvény, ezért 
köszönetet mondunk minden ki-
állítónak, hogy idén is itt lehetünk, 
hiszen a székely ember munkakedve 
és tudása tartja jó úton sorsunkat 
Udvarhelyen – mondta el a polgár-
mester.

A kínálat színes és változatos, 
az előző évekhez hasonlóan idén is 
a szabad ég alatt kiállított kerti bú-
torokból, kerti törpékből, válogat-
hatunk, de finom falatok is – lán-
gos, kürtőskalács, péktermékek és 
sajtfélék – várják az érdeklődőket. 
A csarnok előterében fagyival várja 
látogatóit a vásár, a fő kiállítótéren 
pedig találunk fűtéstechnikai felsze-
reléseket, nyílászárókat, kül- és belté-
ri festékeket, bútort, élelmiszert is, de 
menyasszonyi ruhákat, ékszereket és 
könyveket is nézegethetünk. A 12. 
Tavaszi Expó május 10–13. között 
délelőtt 10 órától 19 óráig, vasárnap 
pedig 16 óráig látogatható.

Példaértékű találkozó. Közös kérdésekről egyeztettek

Épül Székelyudvarhely harmadik körforgalma fotó: máthé lászló ferenc

MEgnyiTOTTA KAPuiT A nEMzETKözi KiállíTáS éS váSáR

Az összefogás eredménye
KETTőS BERuHázáS 

Két hét múlva elkészül 
a harmadik körforgalom is

udvARHElyEn EgyEzTETTEK A TöRTénElMi EgyHázAK KéPviSElői

„A politikusok is példát vehetnének”

Színes kínálat az expón 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
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123 ezer hektárra kértek SAPS-támogatást a gazdák. Mozgósít az APIA fotó: domján levente

 hirdetések

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

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

KIADÓ Csíkszeredában hosszú táv
ra bútorozatlan, földszinti, I. osztályú 
garzonlakás, hatalmas szobával, a po
liklinikával szemben, inkább egyedül
álló nőnek vagy diáklánynak. Telefon: 
0748–114626. (21863)

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

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 10-es 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, kívül-belül 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, kívül-belül 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 kmre, 
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 2001-es 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 4-es, 
frissen behozva, megkímélt állapot
ban. Irányár: 3250 euró + 260 euró 
illeték. Telefon: 0727–654803.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6-os kombi, Euro 4-es, 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 2012-es program 
keretében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

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

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa
gen Golf 1.6-os kombi, Euro 4-es, 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 4-es, limuzin, Euro 4-es, 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 Volkswa
gen Golf IV-es, kombi, Euro 4-es, 1.6-
os motorral, frissen behozva, kevés 
illetékkel, megkímélt, karc- és rozs
damentes állapotban. Extrák: ABS, 
szervo, négy légzsák, négy elektromos 
ablak, ülésfűtés, kipörgésgátló, távirá
nyítós MP3-as CD, központi zár táv
irányítóval, klíma. Vállalok bármilyen 
tesztet. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (21823)

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

ELADÓ 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
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 
R15-ös 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 TANFOLYAM. 

A Reflexo Relax Therapy akkreditált 
felnőttképző masszőrtechnikus I. fokozatú 
alapképzést szervez hétvégeken. Iratkozni 
lehet Bencze Gizellánál a 0745–892225-
ös 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 e-mail-ben 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 kockázat-felmé
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 15-re,

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 Ágoston-templomban. 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 nagyon-nagyon.

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

Szívünk mély fájdalmával, 
de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, 
nagytata, testvér, rokon, jó 
szomszéd és ismerős,

ÁDÁM JÁNOS
nyugalmazott vasutas

szerető szíve életének 72., há-
zasságának 51. évében 2012. 
május 10-én délelőtt 10.30 óra-
kor türelemmel viselt hosszú 
szenvedés után csendesen el-
hunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait május 12-én, szom-
baton 10 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a gyimesközéploki 
(megállói) ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Áldott legyen emlé-
ked, mely szívünkben örökké 
élni fog. Nyugodjál békében! 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 óra
kor lesz a csíksomlyói kegytemp
lomban. Emléke legyen áldott, nyu
galma csendes! szerettei. (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
umi-templomban. 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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Sport
Négyországos lesz a Mol liga

Szlovákia és Szerbia felé nyitottak
Két szlovák és egy szerb 

csapat csatlakozhat a jég-
korong MOL Ligához: 

az eddigi hét tag szavazásán a 
Gyergyószentmiklósi Progym–
VSK Csíkszereda hullott ki a ros-
tán. Az új csapatok közül csupán 
az érsekújváriak kezdhetnek ter-
vezni, a másik két csatlakozásra 
váró gárda körül van még bizony-
talanság.

A jegkorong.blog.hu beszá-
molója szerint érvényesen zajlott 
le a jelenlegi tagok szavazása az 
új csapatok csatlakozását illető-
en, mely során a Progym–VSK 
Csíkszereda kapta a legkevesebb 
bizalmat. Eszerint a Partizan 
Belgrád, a HK 38 Máriatölgyes 
és a HC Érsekújvár csatlakozhat 
ősztől az immár négy országra 
kiterjedő MOL Ligához. Azon-

ban három kérdést még tisztáz-
nia kell a pontvadászat szerve-
zőinek.

Egyelőre nem tiszta a Sapa 
Fehérvár AV19 helyzete, a szé-
kesfehérváriak az EBEL-ben in-
dulnak, míg a klub farmcsapata 
az osztrák U20-as bajnokságban 
szerepel, ez utóbbi ugyanis fel-
tétele annak, hogy a nagycsapat 
EBEÉ-résztvevő legyen. A legva-
lószínűbb forgatókönyv szerint 
a fehérváriak nem indulnak a 
MOL Ligában, annak ellenére, 
hogy jelenleg a Magyar Jégko-
rongszövetség (MJSZ) elnökségé-
nek határozata kötelezi őket erre. 
Ebben a kérdésben a szövetségnek 
kell döntenie, határozat az MJSZ 
május 25-i közgyűlésén várható.

A másik fontos kérdés a 
Partizan Belgrád jégpályagondjai. 

A szerb csapat május 31-ig kapott 
haladékot arra, hogy a jégpályával 
kapcsolatos problémáit megoldja. 
A belgrádiak pályája október ele-
je előtt nem tud versenysportra 
alkalmas jeget készíteni, így az el-
múlt években a Slohokej Ligában 
mindig később kezdett a szerb 
csapat.

A HK 38 Máriatölgyes (Dub-
nica) a csatlakozási kérelem elfo-
gadását követően a szlovák szö-
vetségtől kell kérje és megkapnia 
a MOL Liga-indulási engedélyt. 
A szlovák szövetség beleegyezése 
nélkül ugyanis a csapat nem in-
dulhat a nemzetközi nyílt bajnok-
ságban. A másik szlovákiai csapat, 
a HK Érsekújvár (Nové Zámky) 
tavasszal megkapta az előzetes en-
gedélyt.

A MOL Liga első kibővített 
ülésére ma kerül sor Budapesten, 
ahol a beszavazott új tagok is je-
len lesznek. Ekkor többek között 
a következő évi versenyprogram is 
szóba kerülhet már.

Jégkorong-vb
Óriási lépést tettek az amerikai-

ak a negyeddöntő felé, miután teg-
nap délután legyőzték a fehéroro-
szokat a Top Divíziós jégko rong-
világbajnokságon. A Hel sinki-
csoportban Kanada szinte biztosan 
benne lesz az első nyolcban, rajtuk 
kívül a finnek, az USA, a szlovákok 
és Svájc küzd a továbbjutásért, de 
csak az első négy megy a negyed-
döntőbe. A Stockholm-csoport-
ban az oroszoknak sikerült tegnap 
győzniük, így a vébé-társszervező 
Svédországgal továbbra is száz-
százalékos, és már biztos negyed-

döntős. A nyolcas csoport másik 
két továbbjutó helyéért a lettek, a 
csehek, a norvégok és a németek 
küzdenek, utóbbi csapat a hátra-
lévő három meccsét épp ellenlá-
basai ellen vívja. Az olaszoknak a 
hétvégén legalább egyszer győz-
niük kell ahhoz, hogy jövőben is 
az elit csoportban szerepeljenek, 
míg a kazahok egyre biztosabban 
haladnak a kiesés elkerülhetetlen 
útján.

Eredmények és műsor
Helsinki-csoport: Kanada – 

Svájc 3–2, USA – Fehér orosz ország 
5–3. A Franciaország – Fin nország 
találkozó lapzárta után ért véget. 
A hétvégi műsor: ma: Kazahsztán 
– USA (16.15), Finnország – Ka-

nada (20.15); holnap: Szlovákia 
– Fehéroroszország (12.15), Svájc 
– Franciaország (16.15), Kazahsz-
tán – Kanada (20.15); vasárnap: 
Finnország – USA (16.15), Svájc – 
Szlovákia (20.15).

Stockholm-csoport: Svédor-
szág – Németország 5–2, Dánia – 
Oroszország 1–3. A Csehország – 
Lettország találkozó lapzárta után 
ért véget. A hétvégi műsor:  ma: 
Olaszország – Csehország (17.15), 
Oroszország – Svédország (21.15, 
Sport 1); holnap: Norvégia – 
Lettország (13.15), Né metország 
– Dánia (17.15), Olasz ország 
– Svédország (21.15); vasárnap: 
Oroszország – Csehország (17.15, 
Sport 1), Németország – Norvégia 
(21.15).

Ryan Getzlaf lőtte a kanadaiak győztes találatát a Svájc elleni találkozón



Napról napra
szabadidő

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
1918. Richard Feynman Nobel-díjas 

amerikai fizikus 

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

nei énekes, reggaesztár 
1992. Kolozsvári Grandpierre Emil 

Kossuth-díjas író, kritikus és műfordító 

Helytörténeti 
évfordulók

• Százharminc éve, 1882. május 11-én 
született Gyergyóditróban Gaál Endre köz-
író, Csík vármegye al-, majd főjegyzője, a Csí-
ki Magánjavak vagyonkezelője.

• Száznegyven éve, 1872. május 12-én 
született Székelyudvarhelyen Jakab Miklós 
hírlapíró, író.

felhívás a véradókhoz

Tekintettel arra, hogy a kórházak által 
folyamatosan 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.

Opera, operett

A Hargita Megyei Művészeti Népis-
kola tanári kamarazenekara a Kolozsvári 
Magyar Opera két énekesével, Covacinschi 
Yolanda szopránnal és Pataki Adorján te-
norral, valamint a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia zenészeivel közösen szombaton 
Csíkszentdomokoson, a polgármesteri hiva-
tal dísztermében, vasárnap pedig Csíkszere-
dában, a Márton Áron Gimnázium díszter-
mében tart előadást Opera, operett címmel. 
Az előadáson Mozart, Donizetti, Rossini, 
Verdi operáiból, Johan Strauss, Lehár Ferenc 
és Kálmán Imre operettjeiből játszanak rész-
leteket. Az előadások  mindkét helyszínen 19 
órától kezdődnek. 
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a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 
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programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulata ma 11 és 14.30-

tól A csodaforrás című mesejátékot játssza (ér-
vényes a Hamupipőke- és a Kis herceg-bér-
let), vasárnap 19 órától pedig a Búzakalász 
című darabot láthatja a csíkszeredai közönség 
(érvényes a Prospero-bérlet).

*
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-

ház Hókirálynő című produkcióját ma 10 és 12 
órától a ditrói Kőrösi Csoma Sándor Művelő-
dési Házban mutatja be. A jegyek ára 5 lej. A 
vendégjáték támogatója Hargita Megye Taná-
csa és a Hargita Megyei Kulturális Központ. 

Hétvégi túra
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszé-

ki szakosztálya szombaton túrát szervez a 
tusnádfürdői Sólyomkőre. Indulás: a csíksze-
redai vasútállomásról reggel 6.22-kor. Ajánlott 
felszerelés: túrabot és esőköpeny. Túravezető: 
Pomjánek Béla, telefon: 0751–131207.

*
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület gyergyói osz-

tálya vasárnap a Keleti-Kárpátokba szervez tú-
rát. Útvonal: Gyergyószentmiklós – Pongrác-
tető (1255 m) – Nyerges-nyak – Likas-nyak 
– Likas-csúcs (1675 m) – Likas-zsomboly – 
Likas-pusztája – Likas-vésze – Cohárd-patak 
– Gyilkos-tó – Gyergyószentmiklós. Indulás: 
vasárnap 8 órakor a kultúrháztól autóbusszal. 
Jelentkezni a 0741–086701-es telefonszámon 
lehet. Túravezető: Vadász Szatmári István.

Édesanyák Hete
A Csíki Anyák Egyesülete első ízben szer-

vezte meg az Édesanyák Hete előadássoroza-
tot. A rendezvény mai és holnapi programja: 
ma 11 órától Bruncsák Anna szoptatási tanács-
adó tart előadást, majd 13 órától az Édesanyák 
Hete kivonul az utcára, és egy közös sétára in-
vitálja a szülőket, nagyszülőket és gyerekeket. 
A séta a központi parkból indul, melyet 16 
órától dr. Kádár Annamária pszichológus elő-
adása követ, 18 órától pedig Antal M. Ildikó 
pszichológus mutatja be azokat a tényezőket, 
melyek felelősek lehetnek a funkcionális med-
dőség kialakulásáért. Szombaton 16 órától 
dr. Máthé István mikrobiológus kalauzolja át 
a hallgatóságot a mikrobák világán, majd 17 
órakor dr. Ábrahám Beáta mikrobiológustól 
kaphatnak néhány hasznos tanácsot a helyes 
táplálkozásról. A rendezvénysorozat utolsó 
előadásán Vitos Mária szülésznőt hallgathat-
juk 18 órai kezdettel, aki a szeretethormon, a 
kötődés és az aranyóra kapcsolatáról számol 
be. Az Édesanyák Hetét a 19.30-kor kezdődő 
tombolahúzás zárja, melynek során több mint 
50 kisebb-nagyobb ajándék talál gazdára. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Damó Erzsébet tart sürgősségi fog-
orvosi ügyeletet a Temesvári sugárút 4. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. Hemmer 
Ágota fogadja a betegeket a Gyepes utca 8. 
szám alatt, 9–13 óra között.
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www.parapista.com

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

para

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Ferencz Imre: Madárkirakat

Verses madárhatá-
rozót írt Ferencz 
Imre azzal a nem 

titkolt szándékkal, hogy 
megszerettesse a madarakat 
a gyermekekkel. Ezt a köny-
vét a gyermekeknek szánta, 
mert meggyőződése, hogy 
a gyermekek a legbiztosabb 
olvasók. A szerző – Egyed 
Emese megállapítása sze-
rint – „a madarak mint képek, jelképek, 
természeti hangadó lények, sőt mozgó látvá-

nyok, történetbeli szereplők 
bemutatására vállalkozott”. 
Vállalkozását pedig neves 
erdélyi és magyarországi ter-
mészetfotósok ritka szépsé-
gű madárportréi teszik tel-
jesebbé.

A könyv terjedelme 40 
oldal + 34 oldal színes il-
lusztráció, kötött, ára: 22 lej. 
A könyv megvásárolható a 

Gutenberg Könyvesboltban, Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. sz. Telefon: 0266–316798.
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Sorsoltunk!

Az április 24–27. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Bokor Szilviának 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv-
vel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Gerard James Butler – A 
csúf igazság; ...engedéllyel – ...elmerült; Vernor 
Ste� en 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 rajz� lmből 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)

fotóalbum
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szereda

Székely-
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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 � zetni 
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  Hompoth Loránd

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. május 11.

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

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



Az április 24–27. között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv-
vel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések:
csúf igazság; ...engedéllyel – ...elmerült; Vernor 
Ste� en Vinge – A szivárvány tövében; Stefan 
Zweig – Égő titok – Nyugtalan szív. 
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