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Jubileumi versmondás 
kapuavatással 6
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3Nagyhalas tó lesz
homoródszentpálon 4Kénosi Falunapok 

másodszor

Változások előtt 
a Diáknapok

Baleset rontotta 
el az ünnepet

Véget ért szombat este a XX. 
Székelyudvarhelyi Diákna-

pok: győzött Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református 
Kollégium csapata. A ren-
dezvényre azonban rányomta bé-
lyegét a pénteki baleset.
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Válság volt 
az idei expón

A tizenkettedik alkalommal 
megrendezett Tavaszi Expo 

Nemzetközi Kiállítás és Vásár 
nem sorolható az eddigi legsikere-
sebb alkalomnak profitszer-
zés szempontjából. A kiállí-
tók zöme nem élte meg ku-
darcként a több érdeklődőt, mint 
vásárlót vonzó rendezvényt. 

Bronzérmes 
az SZKC

Húsz percig volt szo-
ros a Szé kely udvarhe-

lyi KC és a Tordai Potaissa 
férfikézilabdacsapatának mér-
kőzése a román bajnokság 
utolsó fordulójában, amelyben 
eldőlt, hogy a Szé -
kely udvarhelyi KC a 
tavalyi ezüstérem után 
idén a harmadik helyen végzett 
a hazai pontvadászatban.
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Leváltósdi
Beindult a szokásos leváltósdi, 

annak ellenére, hogy Victor Ponta 
miniszterelnök azt ígérte, csak az 
államtitkárokat fogják leváltani. 
A prefektusokat menesztették, ide-
iglenesen kineveztek helyet-
tük egy új gárdát az új kor-
mányzati politikai algorit-
mus szerint. Ezt minden kormány 
eljátssza, amint hivatalba kerül.
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4265ì
1 amerikai dollár Usd 3,4209ì
100 magyar forint hUF 1,5299ì
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augusta-Cristina urziCă és oCtavian ConDrat váltja a laDányi–bíró párost

Letette a hivatali esküt az új prefektus
Letette a hivatali esküt Hargita megye új prefektusa és alprefektusa: Augusta-Cristina Urzică és 

Octavian Condrat. Az esemény tegnap zajlott a megyeházán Mircea Duşa parlamenti kapcsolato-
kért felelős tárca nélküli miniszter jelenlétében. Az ideiglenes jelleggel kinevezett két tisztségviselő 

első nagy feladata a helyhatósági választások megszervezése és lebonyolítása lesz. > 7. oldal

Mircea Duşa tárca nélküli miniszter, Augusta-Cristina Urzică Hargita megyei prefektus és Octavian Condrat alprefektus. Új kormányzás



Több mint ötvenen vonultak fel 
a daganatos betegek figyelem-
felkeltő napján, amelyet a Gyu-
lafehérvári Caritas önkéntes 
szolgálata szervezett. A szom-
bati akción neves szakemberek 
tartottak előadásokat, ugyan-
akkor a résztvevők üzenetekkel 
ellátott lufikat eregettek. Szó 
esett többek közt a daganatos 
betegségek megelőzésről, de a 
halálosnak hitt kórból való ki-
gyógyulásról is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Közel félszáz, üzenetek-
kel ellátott lufi emelke-
dett szombat délután 

Székelyudvarhely központjából 
a levegőbe, ily módon üzentek 
elhunyt ismerőseiknek, rokona-
iknak azok az emberek, akik részt 
vettek a Gyulafehérvári Caritas 
által szervezett, daganatos bete-
gek figyelemfelkeltő napján. A 
szokatlan demonstrációt a Caritas 
önkéntes szolgálata által indított, 
daganatos betegek önsegítő cso-
portja szervezte, amely ily módon 
ünnepelte fennállásának egyéves 
évfordulóját. A héliummal töltött 
lufik eregetésére azok után került 
sor, hogy a nyílt nap alkalmából 
összegyűlt tömeg felvonulást tar-
tott a szervezet székelyudvarhelyi 

székhelye elől indulva a Kossuth 
és a Rákóczi utcán át, így érve 
a rendezvénynek otthont adó 
székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal elé. Az akció látványosabb 
része után a rendezvény a polgár-
mesteri hivatal Szent István Ter-
mében folytatódott, ahol több 
neves szakember tartott előadást 
az érdeklődőknek. 

A férfiak nem jöttek
Az előadásokra érkeztek hall-

gatók a környező településekről 
is, azonban annak ellenére, hogy 
a statisztikák szerint a múlt esz-
tendőben az esetek többségében 
a férfiakat érintették a rákos meg-
betegedések, az érdeklődők majd 
mind a nők soraiból kerültek ki.

A félórás előadásokon töb-
bek közt téma volt a méhnyakrák 
korai felfedezésének fontossága, 
amelyre dr. Kovács Tibor nő-
gyógyász hívta fel a figyelmet, 
azonban a férfiakat érintő témák 
sem maradtak el, hiszen dr. Szabó 
József urológus, a here- és prosz-
tatarák elleni rendszeres szűrő-
vizsgálatok jelentőségéről beszélt. 
A diagnózisok mellett természe-
tesen a lelkiállapotról is szó esett, 
Pálfi Kinga pszichológus a beteg-
ség során átértékelődött nőiesség-
ről, a helyes énkép kialakításáról 
ejtett pár szót. Dr. Bíró Ibolya 

bőr- és nemigyógyász szakorvos 
a bőrrák típusairól és azok felis-
meréséről tartott rövid előadást, 
ugyanakkor felhívta a teremben 
ülők figyelmét arra is, hogy május 
elsejétől egy hónapon át tartó in-
gyenes melanomaszűrés indult a 
székelyudvarhelyi bőrgyógyásza-
ton, amelyre bárki jelentkezhet a 
0733–007111-es telefonszámon. 
Bár a kérdezés lehetősége minden 
előadás után adott volt, a hall-
gatók csupán az ötödik előadás 
után kezdtek el érdeklődni, ami 

azonban nem meglepő, hiszen dr. 
Csíki Csongor onkológus a daga-
natos betegek gyógyszeres kúrájá-
nak kiválasztásáról, a kemoterápi-
ás gyógykezelés miértjéről beszélt 
hosszasan és közérthetően.

A mára kell koncentrálni
Van-e élet a betegség után? 

Ezt a kérdést tette fel, majd vála-
szolta meg az utolsó előadó, dr. 
Balázs Petz Boglárka. A vetélés és 
a csontrák egyik specifikus fajtá-
jából többszöri visszaesés után ki-

gyógyuló orvos szerint van élet a 
betegség után, aminek legjobb bi-
zonyítéka az a gyerekzsivaj, amit 
a most hat- és hároméves, illetve 
tíz hónapos gyereke kelt a családi 
házban. A doktornő beszámoló-
jában elmondta, visszagondolva 
betegségére és a nehézségekre 
most is vállalná azokat, hiszen 
sok mindenre megtanította, leg-
főképp arra, hogy értékelje az éle-
tet. Balázs Petz Boglárka szerint 
a legfontosabb a jelenre, a mára 
koncentrálni.
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FiGyelemFelkeltő nApot tArtott A CAritAS

Van élet a rák után

meghívó a XXi. 
Vándortáborba

Szereplők:

T - Táborparancsnok
L - Lakóc, tábori illetékes

T: Lakóc fiam, itt az ideje, 
hogy meghívjuk az embereket a 
Vándortáborba.

L: Jó, de hogy kell hívni?
T: Először is el kell mondani, 

hogy mikor lesz, és hol lesz.
L: Mondom: 2012. július 31. 

és augusztus 5. között lesz, nagyon 
szép helyszínen, a Hargita lábá-
nál, a Vargyas-patak völgyében, 
a Szentegyháza melletti termál-
strandtól nem messze. Úgy hallot-
tam, az itteni emberek Majzosnak 
hívják ezt a helyet.

T: Helyes. Én elmondom, me-
lyek azok a tájak, vidékek, amiket 
meg szeretnénk mutatni a vendé-
geinknek. Elsősorban a Hargitát, 
a központit, végigjárva a gerincet 
és szétnézve a csúcsokról.

L: Tudom mind a négynek a 
nevét: Csicsói, Madéfalvi, Rákosi, 
Madarasi.

T: Egy túránk elkalandozik 
északabbra, az Ördög-tóig. A 
Déli-Hargitán megkerüljük a 
Lucs tőzeglápot. Végigmegyünk a 
Vargyas-szorosban, bekukkintunk 
a homoródalmási Orbán Balázs 

barlangba. Kalibáskő és Kiruly-
fürdő között finom borvizeket 
kóstolgatunk. A honismereti 
túrákon keresztül-kasul bejárjuk 
Udvarhelyszéket. A fotósok Var-
ságon fényképezik majd a Csor-
gókövet. Lesz kerékpáros, szekeres 
és éjszakai túra is.

L: Jó, jó, te mindig csak a tú-
rákról beszélsz, de nemcsak ennyi-
ből áll a vándortábor! Van tábori 
élet is!

T: Igazad van. S mivel te vagy 
a tábori illetékes, tied a szó: mi 
minden történik majd a táboron 
belül?

L: Ott leszek én, és fogok szere-
pelni a megnyitón és a záróünn...

T: Lakóc, ezt hagyjuk! Te is 
nagyon fontos vagy, de a vendége-
ket a tábori rendezvények érdek-
lik, azokról beszélj!

L: Jó. Én úgy szeretném, hogy 
a táborban töltött órák legalább 
annyi élménnyel gazdagítsák a 
vendégeket, mint a túrák. Lesz-
nek előadások, vetítések, beszél-
getések, versenyek, bemutatók, 
lesz néptánc- és énektanulás, gyer-
mek filharmónia, gombagyűjtés, 
falmászás, vetélkedők, ökörsütés, 
tábortűz, tánc...

T: Állj, és végy levegőt, mert 
megfulladsz! Ni, a szemed már 
hogy áll! De igazad van, szeret-
nénk változatos programot biz-
tosítani ez alatt a rövid hét alatt. 
A túrákat úgy igazítjuk, hogy 
délutánra mindenki visszaérjen, s 

aktívan vehessen részt a tábor éle-
tében.

L: Akkor ezzel kész is a meg-
hívó?

T: Majdnem. Már csak a leg-
fontosabbat kell elmondanom. A 
szót, aminek jegyében szeretnénk 
megszervezni a XXI. Vándor-
tábort: ÖRÖM. Örülni annak, 
hogy esztendő elteltével ismét 
találkozunk, örülni a teremtett 
világ minden, minket körülvevő 
szépségének, örülni annak, hogy 
süt a nap, fúj a szél, sziporkáznak a 
csillagok, hogy még akarunk s tu-
dunk menni, hisz ezt a gyönyörű 
világot látni kell, mert csak annyi 
a mienk, amennyit látunk belőle. 
Egy ilyen öröm megélésére hí-
vunk, s várunk szeretettel benne-
teket!

eke 

A General Mir Consult S.P.R.L.

a MOLNAR COMPANY KFT. jogi felszámolói minőségében 2012. május 
17-től kezdődően négy héten át csütörtöki napokon 10 órától megszervezi az 

adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszere-
dai munkapontjánál kerül sor: Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 

2 db DeLonghi márkájú ipari klimatizáló berendezés csarnokba – 84 000, il-
letve 91 000 lej

550 db szpotlámpa – 6700 lej
84 db Rossignol márkájú szemétkosár – 12 900 lej
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése 

előtt legalább egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvé-
teli garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munkapontján vagy a 
0266–310 940- és a 0744–362 148-as telefonszámon.

KÖZLEMÉNY

Balánbánya város Helyi Fejlesztési Stratégiáinak átdolgozása és aktualizálása

Balánbánya Polgármesteri Hivatala ezúton közli a „Balánbánya város He-
lyi Fejlesztési Stratégiáinak átdolgozása és aktualizálása” elnevezésű projekt 

befejeztét.

A  2010. 11. 16.  – 2012. 05. 15. között megvalósított projektet az Európai 
Unió az Európai Szociális alapból finanszírozta az Adminisztratív Kapacitás Fej-
lesztése Operatív Programon keresztül: 1. Prioritási Tengely: „A közpolitikák 
menedzsmentjének szerkezeti és működési javítása”, 1.1. Alapvető Beavatkozási 
Terület „A politikai-adminisztratív szektor döntéshozási folyamatának javítása”, 4. 
Intézkedés „Helyi fejlesztési stratégiák”, a finanszírozási kérelem irányító hatósági 
iktatószáma: 386.735/ 2009.09.01., SMIS-kódja: 12864.

A projektet megvalósító csapat vezetősége ezúton fejezi ki köszönetét 
Balánbánya Helyi Tanácsának, Mere Mihai polgármesternek, Nistor Imre alpol-
gármesternek, valamint a helyhatóság és az ennek alárendelt intézmények tagjainak 
a projektben való részvételért és az ehhez nyújtott támogatásért.

Úgy érezzük, hogy a projektben részt vevők tevékenysége, valamint a szakta-
nácsadókkal való együttműködés eredményeképpen sikerült profi helységfejleszté-
si stratégiát kidolgozni, amit az elkövetkezendő években megvalósíthatunk.

Reméljük, hogy a projekt befejezte Balánbánya város stratégiai fejlesztésének 
kezdetét jelenti. 

Balánbánya Polgármesteri Hivatala

A projektben részt vevő csapat

hirdetések

Felkeltették a figyelmet. A rák nem egyenlő a halállal fotó: andrás róbert

XXi. eke Vándortábor

Az EKE székelyudvarhelyi 
osztálya a Hargita lábánál rendezi 
meg a huszonegyedik Országos 
Vándortábort. A július 31. és 
augusztus 5. közötti időszakra 
tervezett táborba ezernél is több 
személyt várnak a szervezők, a 
tapasztalatok szerint a résztvevők 
közel fele külföldről érkezik 
majd. A rendezvény sátortáborát 
a szentegyházi termálstrand 
szomszédságában található 
panzió kertjében rendezik be, a 
résztvevők innen vágnak majd 
neki a kijelölt útvonalaknak.



Körkép
közélet

Hamarosan újabb tóval bővül 
a homoródszentpáli halasta-
vak rendszere. Az üzemeltetők 
ezúttal a nagyhalas horgászok 
táborát célozzák meg: kapi-
tális pontyok, jókora amurok, 
dévérek és kárászok, sőt mére-
tes csukák és harcsák is belak-
ják majd a tavat. 

HNU-információ

A székelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület horgá-

szati alosztályától tudjuk: az üze-
meltetők Homoródszentpálon 
egy újabb horgásztó megnyitását 
tervezik. Gotthárd Ferenc Alpár 
egyesületi tag beszámolója szerint 
az új tó tizenhét hektáron terül el, 
funkcióját tekintve a nagyhalas 
horgászok táborát célozza meg, 
abból is elsősorban a bojlis kö-
zönséget. Az új tó a manapság oly 
kedvelt bojlis tavak mintáját köve-
ti, éjszakai horgászattal, temérdek 
ponttyal és jókora amurokkal. A 
pontyok, amurok mellett népes 
dévér- és kárászállomány is színe-
síti majd a tó halfaunáját, ugyan-
is az üzemeltetők tervbe vették, 
hogy rangos finomszerelékes ver-
senyeknek is otthont adjanak. A 
keszegfélék számának egészséges 
szinten történő tartására ragado-
zók is helyet kapnak a vízben, töb-
bek közt számtalan, az egy métert 
is meghaladó csuka, és kisebb har-
csapopuláció is belakhatja a tavat. 
A csukákkal a műcsalis horgászat 
felé is igyekeznek nyitni a tó ke-
zelői. A cél elsősorban a pergető 
versenyek lebonyolítása lesz, de 
nem zárkóznak el attól sem, hogy 
a tavat megnyitsák a hétköznapi 
pergető-horgászok előtt.

Pontos nyitási dátummal egy-
előre még nem tudott szolgálni 
Farkas Nándor ügyvezető igaz-

gató, azt viszont elmondta, hogy 
tervük a megvalósítási fázisban 
van. Jelenleg nagy erőkkel folyik 
a telepítés, amely több szakasz-
ból tevődik össze, és majd ennek 
végeztével végzik el a tó körüli 
munkálatokat, hogy a környeze-
tet a horgászoknak megfelelően 
kialakíthassák, és majd csak ezek 
után nyitják meg az új horgász-
tavat. Azt már tudni lehet, hogy 
korlátozott számú horgászhely 
áll majd a pecázni vágyók ren-
delkezésére, azért, hogy a békés, 

nyugodt horgászatot biztosítani 
tudják, ezért csak előre egyezte-
tett foglalással lehet majd hor-
gászni.

A telepítés
Az új tó betelepítése több 

fázisban zajlik, értelemszerűen 
több napot ölel fel. Ilyen lépés 
volt például, amikor a horgá-
szok számára eddig megnyitott 
I-es tavat lehalászták a szakem-
berek, és szelektálták a halakat: 
a testesebb példányok egy ré-

szét, amelyeket amúgy sem volt 
szabad elvinni, kiválogatták és 
áttelepítették a III-as számú 
tóba, ugyanis ez lesz majd a 
nagyhalas víz. 

Az I-es tóban rendszeresen 
horgászók megnyugtatására ír-
juk, hogy a tó nem marad sem 
szárazon, sem hal nélkül, ugyanis 
a négy kilogramm alatti pontyo-
kat mind visszahelyezték, illetve 
az összes keszegféle (kárász, dévér, 
bodorka) ugyancsak visszakerült 
a tóba, sőt a jövőben bővíteni 

fogják a halállományt, hogy meg-
felelő halbőség várja a horgászni 
vágyókat. Természetesen olyan 
halak is maradtak a tóban, ame-
lyeknek sikerült kikerülniük a 
hálót.

Az új helyen rengeteg termé-
szetes táplálék várta a halakat, 
ugyanis hosszú ideig pihent a 
tó, nem volt feltöltve, mocsa-
ras volt a meder, így rengeteg a 
friss növényi hajtás és csiga, il-
letve egyéb csemege is várta az 
újonnanbeköltözötteket.

TizenhéT hekTárnyi új horgászfelüleT

Nagyhalas tó Homoródszentpálon
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A nagyhalas horgászok táborát célozzák meg fotó: Gotthárd ferenc alpár 

Beindult a szokásos leváltósdi, annak ellenére, hogy 
Victor Ponta miniszterelnök azt ígérte, csak az államtit-
károkat fog ják leváltani. A prefektusokat menesztették, 
ideiglenesen kineveztek helyettük egy új gárdát az új kor-
mányzati politikai algoritmus szerint. Ezt minden kor-
mány eljátssza, amint hivatalba kerül. A Ponta-kormány 
azonban egy parlamenti machináció nyomán került hiva-
talba, nem a választásokon megszerzett többség alapján, 
ezért a prefektusok leváltása nem tekinthető szokványos 
gesztusnak.

Kérdés az is, hogy mi lesz a többi, a kormány hatáskö-
rébe tartozó intézmény vezetőjével. A prefektúra felügyelete 
alá tartozó intézmények élén, információk szerint egyelőre 
nem lesznek cserék, maradnak a tisztségben lévő igazgatók 
– meglépetésekre azonban mindig lehet számítani.

A leváltások szempontjából Székelyföld különleges hely-
zetben van. Itt fontos, hogy az intézményvezetők számában 
tükröződjön a nemzetiségi arány, ellenkező esetben joggal 
beszélhetünk diszkriminációról. A magyar közösségnek fon-
tos, hogy ne váltsák le a magyar igazgatókat, és a közösség 
bírjon befolyással különböző döntésekre, illetve tudjon vala-
milyen kontrollt gyakorolni az említett intézmények felett.

A románok által ellenőrzés alatt tartott intézmények 
szempontjából a kormányváltás nem jelent semmit a szé-
kelyföldi magyar számára. Az a fajta igazgatási stílus, 
amit ezek az emberek képviselnek, pártfüggetlen, így nem 
is fog változni semmi. Az viszont nagyon fontos, hogy 
ott, ahol magyar vezetők vannak, példaszerűen legyenek 
megoldva a problémák. És itt nem arra gondolok, hogy a 
magyar intézményvezetők legyenek katolikusabbak a pá-
pánál, ahogy mondani szokás, és túlbuzgón teljesítsék a 
törvényes elvárásokat. Éppen ellenkezőleg, abban mutas-
sanak példát, hogy miként lehet a törvényes keretek között 
megoldani a helyi közösség (ennek tag jai) problémáit. 
Hogy itt az intézmények akkor se üldözzék az adófizető 
polgárt, ha egyébként az egy országos trend vagy éppen ak-

tuális elvárás. Itt a magyar intézményvezetők kell segítsék 
a közösséget abban, hogy célkitűzéseit elérje, és ha valahol 
azt tapasztalják, hogy erkölcsileg jogos követelések vannak, 
amiket a törvény akadályoz, ott jelezzék a politikai képvi-
seletnek, hogy kezdeményezzen törvénymódosítást.

Ez a rendszer azonban csak akkor működhet, hogyha 
az érdekképviselet elég erős, az intézményvezetők pedig 
szakmailag jól képzettek és urai a helyzetnek, ugyanakkor 
a közösség mindkét réteget (politikusok és tisztségviselők) 
megfelelően támogatja. Ehhez szükség van a közösségen 
belüli bizalom erősítésére, amire sajnos éppen egy válasz-
tási kampány időszaka nem szolgáltatja a leg jobb keretet. 
Remélhetőleg a különböző erőközpontok által ügyesen ki-
alakított magyar–magyar viszály nyomán a választási 
hadakozásban nem veszítünk el kulcspozíciókat úgy, hogy 
közben egyes magyar vezetők ezt meg is ünneplik.

Leváltósdi
 NÉZŐpoNt n isán istván Csongor



Szombat délelőtt mutatta be 
a sajtónak megyeitanácsos-
jelöltjeit az Udvarhelyszéki 
RMDSZ. Számítások szerint az 
új testületben nyolc-kilenc sze-
mély képviseli majd a térséget.

Jakab Árpád
Jakab.arpad@hargitanepe.ro

A szövetség tanácsosai jó 
munkát végeztek eddig 
is, s bízom benne, a kö-

vetkező ciklusban még jobbat 
fognak – jelentette ki dr. Verestóy 
Attila, a széki szervezet elnöke. A 
politikus szerint kár volna hagyni 
lerombolni mindazt, amit eddig 
felépítettek, s meg kell győzni az 
elégedetlenkedőket, akik számára 
nyitott az alulról építkező érdek-
védelmi szervezet, nagy hiba len-
ne szétszakítania  közösséget.

– A június tizedikei válasz-
tás meg kell mutassa: a romániai 
magyarság egységes, közösségünk 
boldogulását nem szabad veszé-
lyeztetni: szülőföldünkön kell 
boldoguljunk, önazonosságunkat 
pedig nemcsak meg kell őrizzük, 
hanem meg is kell erősítsük – 
hangsúlyozta a politikus. Verestóy 
hozzátette: a különböző szerve-
zeteknek az az egyetlen monda-
nivalójuk, hogy „engedjetek már 
minket is oda”, ezzel szemben 
az RMDSZ képviselői konkrét 
eredményeket tudnak felmutatni, 
amiből „nyilván sosem elég”. A 
politikus kifejtette azt is, nem egy 
szűk csapat erőltette rá döntését a 
közösségre, hiszen olyan jelölteket 
állítottak, akik nagy mértékben 
élvezik a közösség támogatását – 
ez így történt például Parajdon is.

Antal István parlamenti kép-
viselő hangsúlyozta, az RMDSZ 
nem párt, hanem érdekvédelmi 
szövetség, amely idestova bő két 
évtizede folyamatosan bizonyít, s 
amelynek munkáját nemcsak ide-
haza, hanem Magyarországon és 
nyugatabbra is elismerik. A hon-
atya sajnálatosnak tartotta, hogy 
máris fújdogál a negatív kam-
pány előszele, érződik az Erdély 
szellemiségével nem azonosuló 

háttérirányítás, ám bízik abban, 
hogy több a józan ember, mint az 
olyan, aki elkalandozott az álmok 
világába, s nem veszi észre, hogy a 
„két kis párt tulajdonképpen csak 
a hatalmat akarja megszerezni”.

– Bízok egy RMDSZ-es több-
ségű megyei önkormányzat létre-
jöttében, bízok abban, hogy Har-
gita megye továbbhalad a fejlődés 
útján – reménykedett Antal.

Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke kifejtet-
te, a helyhatósági választások 
eldöntik, milyen eszközökkel 
bír a következő négy évben a ro-
mániai magyarság. Ugyanakkor 
köszönetet mondott azoknak, 
akik nem indultak egy újabb 
mandátum megszerzéséért, köz-
tük Sófalvi Lászlónak, hiszen 
– mint mondta – jó volt együtt 
dolgozni velük, sokat tanult tő-
lük. Borboly békés, az eredmé-
nyekről beszámoló kampányt 
szeretne, s ígérte, nem importál-
nak magyarországi kampányta-
nácsadókat.

– Bízok a magyarság összefo-
gásában, az RMDSZ sikerében, 
hiszen a szövetség volt az a szerve-
zet, amely eddig is képes volt meg-
védeni a magyarságot, és ezután is 
meg fogja – mondta Borboly.

Az elnök legkevesebb huszon-
egy RMDSZ-es megyei tanácsost, 
azaz többséget, valamint olyan 

parlamenti képviseletet kívánt, 
amely nélkül nem lehet döntést 
hozni, hiszen „ha nélkülünk hoz-
nak döntést, az rendszerint elle-
nünk szól”.

Az udvarhelyszéki jelöltekről 
szólva Birtalan József megyeme-
nedzser, aki listavezetőként a me-
gyei tanács alelnöki tisztségére pá-
lyázik, elmondta, számára öröm 
és megtiszteltetés a fiatalságot a 
tapasztalattal ötvöző, ütőképes 
csapat tagjának lenni, amelyben 
minden udvarhelyszéki régió kép-
viseltetve van.

Remek időben és hangulatban 
zajlottak a hétvégén a Kénosi Fa-
lunapok, idén Udvarhelyszéken 
itt rendezték az első faluünne-
pet. A Homoródszentmártonhoz 
tartozó település második alka-
lommal volt házigazdája ilyen 
jellegű rendezvénynek.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A rendezvény életre hívói, a 
Kénosért Egyesület tagjai 
két évvel ezelőtt az első 

falunapokon döntötték el, hogy 
minden második évben élnek a 
falunapok megrendezésének lehe-
tőségével. Nem a sztárok felvonul-
tatását és a falubeliek kegyeinek 
elnyerését tűzték ki célul, sokkal 
fontosabbnak tartották, hogy az 
alig száznegyven lelket számláló 
településnek legyen egy saját nap-
ja, amikor lakói kikapcsolódhat-
nak, jól érezhetik magukat és lelki-
leg is megerősödhetnek – közölte a 
szervezők részéről Andorkó Attila 
unitárius lelkész. Ehhez tartották 
magukat 2010-ben, s nem volt ez 
másként a hétvégén sem.

A mindvégig remek időjá-
rással párosuló, háromnapos ün-
nep pénteken este hajnalig tartó 
retróbulival kezdődött, majd 
másnap focibajnoksággal folyta-
tódott. Nagy sikernek örvendtek 
a vetélkedők (kötélhúzás, zsákban 

ugrás, palacsintaevő-verseny), de 
őszinte taps kísérte a színpadon 
fellépő kicsik-nagyok előadásait. 
Ekkor hirdették ki Az én falum 
elnevezésű, általános iskolások-
nak kiírt rajzverseny nyerteseit is, 
a nap végén pedig bálba várták az 
érdeklődőket. A családias hangu-
latú rendezvénysorozat vasárnap 
délelőtt ünnepi istentisztelettel 
zárult.

Andorkó Attila külön kö-
szönetet mondott a YouthBank 
Sztár tehetségkutató felfedezett-
jeinek, Csender Anettnek és Sán-
dor Zsombor Lászlónak, illetve a 
vendéglátást biztosító Szil Deck 
Kft.-nek, előbbiek az útiköltség-
ük ellenértékét, utóbbi a hétvégi 
bevétel egy százalékát ajánlotta 
fel a kénosi unitárius egyházkö-
zösségnek.

Megújult a kiállítás
2010-ben az első falunapok 

alkalmával nyílt meg a kénosi 
kultúrotthonban a Múlt és jelen 
című fotókiállítás az egykori falu 
bemutatása, illetve a település 
mindennapjainak szemléltetése 
céljával. Az állandó jellegű tárlat 
a mostani faluünnep alkalmával 
újult meg, mintegy negyven fény-
kép az elmúlt kép év történéseinek 
pillanatait tárja a szemlélődők elé 
– vázolta az ötletgazda Andorkó 
Attila, aki maga is hobbifotós.
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Ütőképes csapat 
Udvarhelyszékről

MegújUlT A TelepüléS FoTóTáRlATA

Kénosi Falunapok 
másodszor

aktuális

Körkép

Az udvarhelyszéki 
megyeitanácsos-jelöltek:

1. Birtalan József 
2. Pálffy Domokos 
3. Bíró Barna Botond 
4. Sándor Barna 
5. Ambrus Sándor 
6. Tóásó László
7. Incze Csongor 
8. Benyovszki Lajos 
9. Ványolós István Albert 
10. Lukács Áron 
11. Kacsó Dénes
12. Benedek Árpád Csaba 
13. Géczi Levente Sándor
14. András Attila
15. Dávid Lajos 
16. Dobai Vilmos

> Szemétszedési akció a 
zeteváraljai gátnál. Immáron második 
alkalommal szervez szemétszedési ak-
ciót a Nagy-Küküllő Vadász- és Sport-
horgász Egyesület a zeteváraljai víztá-
rozónál. Az akciót május huszadikán, 
vagyis vasárnap tartják.

A gyülekező reggel kilenc órakor 
lesz a tó melletti színpadnál. A meg-
mozdulás célja ugyanaz, mint a tavaly. 
Minden olyan jóérzésű horgászt és ter-
mészetbarátot szívesen látnak, akinek 
fontos a környezete. Ugyanakkor, mint 
a szervezők közölték, a szemétszedési 
akció jó alkalom a horgászoknak arra 

is, hogy kötelező éves közmunkájuk 
egy részének eleget tegyenek.

Az egyesület vezetői a téma kapcsán 
azt is elmondták, hogy a Nagy-Küküllő 
és a Sikaszó-patak völgyében sokan a 
vízbe dobálják a hulladékot, ami a gát 
vizében gyűl fel, és nem nyújt éppen-
séggel szívderítő látványt. Emellé ter-
mészetesen még társul a gondatlan tu-
risták és horgászok által hátrahagyott 
szemétmennyiség is. Mindezen szemét 
pedig nem tűnik el nyomtalanul, a 
ronda látvány mellett a környezetet is 
szennyezi. Az akció célja tehát, hogy 
felhívják az emberek figyelmét az egy-

re súlyosbodó környezeti problémára: 
a szemetelésre. 

– Minden embernek jobb érzés, ha 
nem botorkál a szanaszét heverő, üres 
flakonok és egyéb kiselejtezett tárgyak 
között. Próbáljunk jobb, tisztább kör-
nyezetet teremteni gyerekeinknek, 
unokáinknak, hogy ők is örömüket 
leljék a természet szépségeiben – buz-
dítanak mindenkit a részvételre a szer-
vezők.

> Székelykeresztúr is bekapcsoló-
dott. Az előző évekhez képest sokkal 
korábban, május 12-én rendezték meg 

a Let’s Do It, Romania! fedőnevű or-
szágos nagytakarítási akciót.

Szombaton délelőtt Székelykeresz-
túron száznál is több önkéntes takarí-
totta meg a szeméttől a Nagy-Küküllő 
egykilométeres partszakaszát. A Berde 
Mózes Unitárius Gimnáziumból, Zejk 
Domokos Iskolaközpontból, Orbán 
Balázs Gimnáziumból és Petőfi Sán-
dor Általános Iskolából több mint 
nyolcvan diák vett rész az akcióban, 
rajtuk kívül a Hubertus Vadász és 
Sporthorgász Egyesület és más civil 
szervezetek tagjai is gyűjtötték szelek-
tíven a szemetet.hí
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Konkrét eredményeket tudnak felmutatni 

Testi erőkifejtés a lelki erősődésért fotó: szász csaba



Véget ért szombat este a XX. 
Székelyudvarhelyi Diáknapok: 
győzött Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégium 
csapata, közismertebb nevén a 
Lúk, refis az apád! A 2012-es 
székelyudvarhelyi diákpolgár-
mester a 11. osztályos Mihály 
Ádám lett. Összességében emlé-
kezetes volt az idei rendezvény, 
habár eléggé rányomta bélyegét 
a péntek délutáni partikamionos 
baleset, amely során nyolc diák 
könnyebben sérült, kettőt pedig 
továbbra is megfigyelés alatt 
tartanak a városi kórházban. A 
szervezők közölték: jövőre szer-
ves változások várhatóak.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egész héten át „küzdött” egy-
mással a négy csapat, azaz 
a Tamási Áron Gimnázi-

um, a Benedek Elek Gimnázium, 
a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium, illetve 
a Kós Károly Szakközépiskola 
stábja. Sikerült bevonni a diák-
ság nagyrészét, erről tanúskodik 
a péntek esti Intim Torna Illegál 
szabadtéri ingyenes koncertje, 
amelyen rengeteg diák, illetve vá-
roslakó énekelte együtt: „Vágjál 
lyukat a kádba”. Mint Vass Orso-
lya, az Udvarhelyi Fiatal Fórum al-
elnöke elmondta, egyértelműen a 
refiseknek járt az első hely. A kósos 
Ződ KFT több szavazatot gyűj-
tött ugyan, de a végső győzelmet 
a tevékenységek pontozása (ver-
senyek, beszédek stb.) szerint szá-
molták ki, így a refiseket illette a 
győzelem. Második helyen végzett 
a Ződ KFT, harmadik lett a gimis 
GIM’viziöböl párt, negyedik pe-

dig a pedás East Coast. Mint Mi-
hály Ádám, az idei diákpolgármes-
ter lapunknak elmondta: alig hitte 
el, hogy az ő csapatuk győzött. 

– Nem találtam szavakat, ami-
kor kikiáltották a végeredményt. 
Úgy érzem, igazán jó dolog volt 
az egész kampány, örülök, hogy 
nekifogtunk. Megérte. Jövő héten 
megrendezzük a YouthBank támo-
gatásával a sportnapokat, illetve 
tervezünk még egy kincskereséssel 
egybekötött biciklitúrát is – vetí-
tette előre az új diákpolgármester.

Változásokra várva
Mielőtt nekifogott megszer-

vezni az idei diáknapokat, azon 
gondolkodott az UFF vezetősége, 
hogy miként tudná az idei ese-
ményt emlékezetessé tenni. Hogy 

nyoma maradjon a rendezvény-
nek, diáknapos márványtáblát 
helyeztek az aszfaltba a Kossuth-
udvar bejáratánál. Szombat este, a 
gálaműsor előtt avatták fel néhány 
régebbi diákpolgármester jelenlét-
ében. Jakab Attila, az UFF elnöke 
kifejtette, hogy az idei rendezvény 
is hasonlóan zajlott, nem csökkent 
az érdeklődés. 

– Az Intim Torna Illegál hozta 
a tőlük elvárt hangulatot, jó vá-
lasztásnak tűnt ez a zenekar. Évek 
óta gondolkodunk, hogy az egész 
diáknapokat átalakítsuk. Az idei 
mérföldkő volt, ezért nem akartuk 
még teljes mértékben megváltoz-
tatni. Jövőben gyökeres változást 
eszközölünk, hiszen sokat változ-
tak a diákok igényei. Több vetél-
kedőt iktatunk a programba. A 

diákpolgármester-választást lehet, 
nem kötjük már iskolákhoz. He-
terogén társaságok is indulhatnak, 
hiszen bizonyos iskolák évek óta 
kimaradnak a versenyből – vázolta 
elképzeléseit Jakab Attila. 

Baleset a partikamionon
A már hagyományos diáknapi 

partikamionos utazás idén rosszul 
sült el: több diák is leesett a jármű-
ről péntek délután, közülük tízet 
kórházba szállítottak. Megközelí-
tőleg nyolcvan diák volt a gépko-
csin. A kamion a II. Rákóczi Fe-
renc utcában próbált megfordulni 
17 óra után a Rompetrol töltőállo-
más bejáratánál, amikor az egyik 
fakorlát eltört, pár utasa az aszfalt-
ra zuhant, néhányan pedig rájuk. 
Mint dr. Lőrinczi Csaba, a városi 

kórház orvosigazgatója lapunknak 
elmondta, tíz diákot szállítottak 
be a helyszínről. 

– Közülük nyolcat azonnal 
hazaengedtünk, mivel nem vol-
tak sérüléseik. Ketten vannak a 
kórházban: egy diák a sebészeten 
tartózkodik, hátgerincét ütötte 
meg, de nincs eltörve. A másikat 
koponyazúzódással tartjuk bent. 
Egyikük állapota sem súlyos, csu-
pán megfigyelés alatt állnak. Min-
denkit megvizsgáltunk, megtettük 
a tőlünk telhetőt, de ilyen körül-
mények között nem szabadna em-
bereket szállítani a forgalomban – 
mondta el az orvosigazgató. 

Jakab Attila, az UFF elnöke 
lapunknak elmondta, hogy nem 
teljes mértékben tőle függ a kö-
vetkező diáknapok megszervezése, 
viszont ha rajta áll, többé nem in-
dítanak partikamiont. 

– A diáknapok prog-
ramját minden esetben a 
székelyudvarhelyi diákok igényei, 
ötletei és javaslatai alapján állítjuk 
össze. A kamionos felvonulást is 
ennek fényében szervezzük immár 
ötödik éve: a diákok elvárásainak 
megfelelően célunk a diáknapok 
vidám hangulatának látványos és 
fiatalos népszerűsítése. Minden 
rendezvényünk esetében elsődle-
ges szempontunk a részt vevő fia-
talok biztonsága. Idén – ahogyan 
tettük ezt előző alkalmakkor is – 
tágas, deszkakorlátokkal körbevett 
teherautót választottunk, amely 
megfelelt a biztonsági szempont-
oknak. A diáknapok szervezőiként 
természetesen vállaljuk a felelősség 
ránk eső részét, és a továbbiakra 
vonatkozóan levonjuk a szükséges 
következtetéseket – írja közlemé-
nyében az UFF.

Tízezer lejjel támogatja a Bögözi 
Önkéntes Tűzoltóságot Har-
gita Megye Tanácsa. A május 
11–13-án megrendezett első 
Bögözi Tűzoltó Napokon Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
adta át jelképesen a tanács által 
tűzoltófelszerelések vásárlására 
jóváhagyott támogatást.

HNU-információ

Örvendetes, hogy a Hargita 
megyei önkormányzatok 
egyre inkább támogatják 

az önkéntes tűzoltókat, akik meg-
érdemlik az odafigyelést, mert ott 
segítenek, ahonnan mindenki me-
nekül, családjaink életét, biztonsá-
gát és nyugalmát védik – mondta 
Borboly Csaba a szombat délelőtti 
ünnepség alkalmával.

A háromnapos rendezvényen 
magyarországi küldöttség is részt 
vett Hargita megye testvérme-
gyéjéből, Jász-Nagykun-Szolnok 
megyéből. A karcagi tűzoltók egy 

nagyon jó állapotban levő tűzol-
tóautót hoztak ajándékba, ame-
lyet a szombati ünnepség alkal-
mával adtak át a bögözi önkéntes 
tűzoltóknak.

VáLTozásoK eLőTT A DiáKNApoK

Baleset rontotta el a diákok ünnepét

Támogatás a Bögözi 
Önkéntes Tűzoltóságnak

2012. május 14., hétfő | 5. oldal 
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A refisek csapata, középen Mihály Ádám diákpolgármester fotó: Barcsa istván

Ajándék a tűzoltóknak. Karcagról érkezett 
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hirdetés

SzavalóverSeny nagygalambfalván

Jubileumi versmondás kapuavatással

Tizedik alkalommal rendez-
ték meg pénteken, május 11-
én nagygalambfalván a fától 
fáig, verstől versig elnevezésű 
Kányádi Sándor-szavalóversenyt. 
A jubileumi vetélkedőt követően 
felavatták a község általános is-
kolájának új székely kapuját.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az I–VIII. osztályosok szá-
mára kiírt jubileumi, tize-
dik megmérettetésre tizen-

hat udvarhelyszéki településről ösz-
szesen ötvenkét tanuló gyűlt össze 
a galambfalvi Feleki Miklós Műve-
lődési Házban pénteken –  közölte 
lapunkkal Bálint Hajnal igazgató-
nő, aki Zsidó Annamária magyar 
szakos tanárnővel vállalta a főszer-
vezői szerepet. A verseny négy kor-

csoportban zajlott, minden résztve-
vőnek egy Kányádi-alkotást és egy 
szabadon választott (20. századi) 
költő versét kellett elszavalnia. A 
szavalatokat öttagú szűri bírálta el: 
Dáné Szilárd tanfelügyelő (a zsűri 
elnöke), Sármási Bocskai János, a 
Marosvásárhelyi Rádió szerkesz-
tője, Székely Dalma nyugalmazott 
magyartanár, Pálffy Lilla tanár 
(Bögöz) és Szász Éva tanítónő 

(Gagy). A versenyt követően dél-
után felavatták a nagygalambfalvi 
általános iskola új székely kapuját. 
A kapun Kányádi Sándor A mi 
utcánk című versének egy részletét 
olvashatjuk: „Innen csak indulni le-
het, s aki indul, visszajöhet”. Az ava-
tást követően az iskola tanulói rövid 
kulturális műsorral kedveskedtek a 
jelenlévőknek, a rendezvény pedig 
ünnepi ebéddel zárult.

Új székely kapu a galambfalvi iskolánál. Kányádi-idézet olvasható rajta

Körkép
Díjazottak 2012

1. korcsoport, I–II. osztály
I. Bartha Boglárka (Kányád)
II. Rezi Emőke Melánia 
(Alsóboldogfalva)
III. Sándor Botond 
(Nagygalambfalva)
Dicséret: Tóti Gabriella 
(Bögöz)

2. korcsoport, III–IV. osztály
I. Borsos Brigitta 
(Székelyszenterzsébet)
II. Gáll Edina (Bögöz), 
Zsigmond Rigó Richárd 
(Szentábrahám)
III. Mátyás Róbert 
(Nagygalambfalva)
Dicséret: Zsigmond Orsolya 
Noémi (Szentábrahám)

3. korcsoport, V–VI. osztály
I. Kelemen Andrea (Fenyéd)
II. Németh Gyula Raul 
(Nagygalambfalva)
III. Szabó Alexandra (Vágás)
Dicséret: Forgács Klaudia (Ká-
nyád), Orbán Henrietta (Ká-
nyád)

4. korcsoport, VII–VIII. osztály
I. Dávid Tamás (Fenyéd)
II. Isztojka Máté 
(Szentábrahám)
III. Gyerkó Andrea 
(Nagygalambfalva)
Dicséret: Török Henrietta 
(Székelyszenterzsébet), Szabó 
Blanka (Vágás), Tóth Annamá-
ria (Homoródszentmárton)
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A két hete átadott játszótér. A kicsik örömét, szüleik nyugalmát jelenti fotó: tamás attila

Megkerült harang, játszótér és közösségi teret biztosító pincehelyiség

Virágzó unitárius egyházközség Homoródszentpálon
az aktív közösségi élet megszer
vezését, illetve az egyházközsé
gen belül számos megvalósítást 
tudhat magáénak az egyesült 
államokban, valamint angliá
ban is tanult tódor házaspár, 
akik immár tizenegy éve vezetik 
a homoródszentpáli unitárius 
egyházközséget: tódor csaba a 
község lelkésze, felesége, éva a 
kántori feladatokat látja el, emel
lett gyermekeket oktat és nevel. 
A közösségi életről, megvalósítá
sokról látogatásunk alkalmával a 
tiszteletes asszonnyal beszélget
tünk.

Virágzó és fejlődő a homo
ródszentpáli unitárius egy
házközség, és ez a 11 éve itt 

tevékenykedő Tódor Csaba lelkész
nek és feleségének is köszönhető. 
Bár elődjeiktől hatalmas udvar és 
gazdasági épület maradt gondjaik
ra, nem gazdálkodnak, mivel a kö
zösséggel való foglalkozást tekintik 
elsődleges feladatuknak. 

– A férjem inkább a könyvek 
között érzi jól magát, nagyon sokat 
olvas és ír, én pedig a gyerekekkel 
foglalkozom mind családi, mind 
közösségi szinten – mondta Tódor 
Éva, a tiszteletes felesége, aki kántor
ként is tevékenykedik. – Megpró
báljuk az embereket minél jobban 
bevonni közösségi programokba, a 
bibliaórákon vagy éppen a vegyes 
kórus próbáin férjes asszonyok, ko
máik és feleségeik által meggyőzött 

férfiak is részt vesznek, fellépéseik
kel színesebbé téve egyházi ünnepe
inket. Úgy látjuk, hogy az emberek 
egy része igényli a közösségi életet, 
főként az idősek, akik a mezei mun
ka befejeztével, általában ősztől 
jönnek a bibliaórákra, ahol a férjem 
bibliamagyarázásokat tart: kiemel
nek egy részt a szentírásból, és azt 
közösen megbeszélik. Általában 
azzal érvelnek az idős nénik, bácsik, 
hogy jobban szeretnek társaságban 
lenni, mint otthon ülni a televízió, 
rádió előtt, amikor nincs mezei 
munka. Farsangkor négy alkalom
mal szervezünk teaestet, amelyet a 
négy tizedre osztott faluközösség 
tagjai hoznak össze. Az asszonyok 
ilyenkor tortát, süteményeket süt
nek, amit eladnak, a befolyt pénzt 
pedig közösségi célokra fordítjuk.

közösségi teret biztosító
pincehelyiség
Tódor Éva megmutatta a fel

újított közösségi pincehelyiséget is, 
aminek létrejöttét sikertörténetként 
könyvelik el. Az 1860ban épült 
pincét 2009 és 2010 között sikerült 
felújítani az akkor Angliában mes
teri tanulmányokat végző Tódor 
Csaba tiszteletesnek köszönhetően. 
Az angliai unitárius egyházközség 
nagyobb összeget adományozott a 
homoródszentpáli egyházközösség 
számára, ebből tették lakhatóvá és 
fűthetővé a papilak alatti pincét, 
amely a gyülekezeti terem mellett 
konyhával, mellékhelyiségekkel és 

egy kisebb szobával is bővült, aho
vá vendégeket is el lehet szállásolni. 
A környékbeli falvak közösségei is 
használják, többek között a nemrég 
megalakult Homoródmenti Hu
szárezred. 

– Szeretnénk a jövőben bővíte
ni a létesítmény funkcióit, hogy le
hessen itt majd főzni és különböző 
programokat szervezni az idősek 
számára – közölte a tiszteletes asz
szony.

biztonságos játszótér
Egy másik megvalósítás már a 

fiataloké. A két hete átadott játszó
téren látogatásunkkor már látszott, 
hogy használják: a fű a hinták, ho
mokozó és csúszda között alaposan 
le volt taposva, mutatva, hogy a 
helybéli gyermekek szívesen járnak 
oda. A templomtéren – az óvoda, 
a templom és a régi múzeum épü
letének háromszögében – tökéletes 
helyet kapott a játszótér, védve van 
mindentől, így nem kell aggódni 
amiatt, hogy a gyerekek kiszalad
nak az útra egy elrúgott labda után. 
– Nálunkfelé a kisebb gyermeke
ket nem vonják be annyira a mezei 
munkába, ezért igénylik a szülők is, 
hogy valahol védett helyen, közö
sen, egymásra vigyázva játszhassa
nak a kicsik.

A játszótér ötlete a tiszteletes 
asszonytól ered, adományokból 
és az egyházközség pénzéből épí
tették. – A megvásárolt faanyagot 
helyi asztalosmester faragta ki a tél 

folyamán, tavasszal az apukák ka
lákában illesztették össze a külön
böző faelemeket. Az idős nénik, 
nagymamák is szívesen adakoztak, 
és bekapcsolódtak ebbe az akcióba, 
hiszen a nyáron hazaérkező unoká
ik majd örülni fognak ennek a ját
szótérnek – magyarázta a tiszteletes 
asszony. A mutatók alapján egyéb
ként gyarapodóban van az 500as 
lélekszámú faluközösség, hiszen a 
90es évekkel ellentétben ma már 
egyre több gyerek születik évente, 
néhány család már harmadik gyere
ket is vállal. 

a megkerült harang
– Két harang volt annak idején a 

helyi unitárius templom tornyában, 
amelyek közül a nagyobbat az első 
világháború idején vitték el, hogy 
beöntsék ágyúnak. Ez egy 1542
ből származó Kornissharang volt, 
amelyről kiderült, hogy mégsem 
esett a háború áldozatául, hiszen 
Esztergomban kiállították több más 

eltűntnek nyilvánított haranggal 
együtt. Sajnos mire ez tudomásunk
ra jutott, már lejárt a visszaigény
lés ideje, így nem térhetett vissza. 
Azonban a magyar államtól 2 mil
lió forintot kaptunk egy új harang 
öntésére. Ezt Székelyudvarhelyen 
öntötték a régi harang mintájára, 
így az addig azt helyettesítő „kicsi” 
Kornissharangot kiállítottuk a 
templomban, míg az új a toronyban 
kapott helyet. Az idei év virágvasár
napján szenteltük fel. 

Tódor Éva szerint jó kapcsola
tuk van a többi felekezettel is: van
nak itt katolikusok és reformátusok 
is, de a számuk elenyésző a több 
mint 400 unitárius vallású mellett. 

– Ünnepségeinken 90en, 100
an szoktak részt venni, akik pedig 
tehetik, és ide köti őket a munkájuk 
és családjuk, aktívan bekapcsolód
nak az egyházközösség mindenna
pi életébe – összegzett a tiszteletes 
felesége.

Tamás Attila

aktuális

Körkép

Urzică AugustaCristina Maroshévízen született 1971ben. 1990ben 
érettségizett a csíkszeredai 3. Számú Szakközépiskolában, 1998–2002 
között angoltanárként tevékenykedett Maroshévízen, 2003ban szerzett 
jogi diplomát a Hyperion Egyetemen, 2007ben pedig magiszteri diplo
mát a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemen. 2003 óta Vasláb község jegy
zője. Jól ismeri az angol nyelvet, magyarnyelvismeretei közepesek.

Condrat Octavian 1975ben született Csíkszeredában, az Octa
vian Goga Gimnáziumban érettségizett 1993ban. Jogi tanulmánya
it a G. Bariţiu egyetem csíkszeredai távoktatási központjában végez
te 1999ben, 2008ban szerzett magiszteri fokozatot a nagyszebeni 
Lucian Blaga Egyetemen. 1997től a Hargita Megyei Gyermekjog
védelmi Igazgatóság jogi osztályának munkatársa volt, 2004–2009 
között egy biztosítótársaság jogtanácsosa, majd 2009től a Hargita 
Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság jogi osztályának vezetője. 
Kielégítően beszél franciául és angolul, jól beszél magyarul.

letette a hivatali esküt har
gita megye új prefektusa és 
alprefektusa: Urzică Augusta-
cristina és condrat octavian. 
az esemény tegnap zajlott a 
Megyeházán Duşa Mircea par
lamenti kapcsolatokért felelős 
tárca nélküli miniszter jelenlété
ben. az ideiglenes jelleggel ki
nevezett két tisztségviselő első 
nagy feladata a helyhatósági 
választások megszervezése és 
lebonyolítása lesz.

HN-összefoglaló

Urzică AugustaCristina 
személyében első alka
lommal tölti be nő a pre

fektusi tisztséget Hargita megyé
ben, váltva a kormányfelügyelővé 
kinevezett Ladányi LászlóZsolt 
korábbi prefektust. Condrat 
Octavian a tisztségéből felmen
tett Biró Rodica alprefektus ha
táskörét veszi át.

Duşa Mircea sikert kívánt a 
két tisztségviselőnek, és felhívta 
a figyelmet arra, hogy nehéz idő
szak következik számukra, rájuk 

hárul a helyhatósági választások 
megszervezése, a törvényesség 
biztosítása.

– Határozottak kell legyünk a 
törvényesség betartása tekinteté
ben, fellépve mindennemű szava
zatvásárlási kísérlet ellen – mond
ta a tárca nélküli miniszter –, 
ugyanakkor felhívom a figyelmü
ket a választások zavartalansága 
biztosításának szükségességére.

A miniszter arra biztatta a 
frissen kinevezett két tisztség
viselőt, hogy vállaljanak aktív 
szerepet a megye életében, je
lenlétükkel éreztessék a megye 
lakosságával, hogy „másfajta 
kormányzás is létezik”, amely a 
magyarok és románok érdekeit 
egyaránt szolgálja.

Duşa Mircea ugyanakkor 
rosszallását fejezte ki amiatt, 

hogy a beiktatási ceremónián 
nem vett részt valamennyi ún. 
dekoncentrált intézmény veze
tője, ugyanakkor arra figyelmez
tette az intézményvezetőket, 
hogy „tegyék félre” a politikát, 
még akkor is, ha választási kam
pányban vagyunk.

Az új prefektus az eskütétel 
után reményét fejezte ki, hogy 
eredményes együttműködést si

kerül kiepíteni Hargita Megye 
Tanácsával és a kormány alá
rendeltségébe tartozó intézmé
nyekkel.

Nem hivatalos értesüléseink 
szerint a választási kampány le
járta után a szociálliberális szö
vetség (USL) csíkszeredai pol
gármesterjelöltje, Andrei Jean 
Adrian tölti majd be a prefektu
si tisztséget.

Névtáblacserére „előkészített” iroda a prefektusi hivatalban. Akcióban a Ponta-kormány 

Urzică aUgUstacristina és condrat adrian váltja a ladányi–biró párost

Letette a hivatali esküt az új prefektus és alprefektus
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Díjazták a legnépesebb csaláDot

Székelyföldi Családok Napja Székelykeresztúron

csökkent a vásárlás, De növekeDett a kíváncsiság!

Válság volt az idei Tavaszi Expón

a családok nemzetközi ünne-
pe alkalmából Hargita Megye 
tanácsa idén május 13-án, 
vasárnap székelykeresztúron 
rendezte meg a negyedik szé-
kelyföldi családok napját.

HNU-információ

Az egésznapos rendezvény-
sorozat 11 órától isten-
tisztelettel kezdődött a 

helyi unitárius templomban, ahol 
Böjte Csaba ferences szerzetes, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
vezetője példaként állította a hí-
vők elé az egyetlen székely vérta-
nú püspök, Boldog Apor Vilmos 
alakját, aki életét áldozta mások 
családjáért.

– Napjainkban a család sze-
repe megtöbbszöröződött. A bi-
zonytalan külső világ forgatagá-
ban egyre nagyobb hangsúlyt kell 
kapnia a családnak, hisz megma-
radásunk és nemzeti építkezésünk 
alappillére. Ezért fontos, hogy 
évente egyszer egy külön napot 
szenteljünk a családoknak, min-
den évben más és más helyszínen. 
Az elmúlt években Csíksomlyón, 
Parajdon és a Tatárdombon ren-
deztük meg – emelte ki köszön-
tőjében Mikó Amália unitárius 
segédlelkész.

Birtalan József, Hargita me-
gye menedzsere beszédében a 
régi idők székely családjait ma is 
követendő példaként állította a 
jelenlévők elé.

– A székely embereknek régen 
sem volt könnyű az életük, akkor 
sem volt nagy a gazdagság, nem 
volt sok munkahely, de egyszerű 
földművesként is sok gyereket 
neveltek. Ez ma is követendő 
példa, hogy a mi nagyszüleink, 
dédszüleink, őseink milyen ter-
mészetesen vették az élet nehézsé-

geit, milyen egyszerűen küzdötték 
le a napi akadályokat, felnevelték 
gyerekeiket, mindennap asztalt 
terítettek és becsületre tanították 
gyerekeiket – hangsúlyozta a me-
gyemenedzser.

Rafai Emil, Székelykeresztúr 
polgármestere köszöntőjében a 
családot társadalmunk alappillé-
rének nevezte.

– A székely család a sejtje szé-
kely népünknek. Milyen szép, 
amikor az erős férfi gyöngéd 
apává válik, és a gyenge nő erős 
anyává – , családalapításkor, gye-
rekvállaláskor! Nekünk, állami 
intézményeknek, civil szerveze-
teknek, egyházaknak az a nagy 
feladatunk, hogy székely családja-

inkat óvjuk, őrizzük ne csak ezen 
a napon, hanem az év minden 
egyes napján – mondta a város-
vezető.

különdíj a joó családnak
Hargita Megye Tanácsa idén 

is különdíjat adott a Székelyföldi 
Családok Napjának otthont adó 
település legnépesebb családjá-
nak. A héttagú, székely ruhába öl-
tözött Joó családot Birtalan József 
megyemenedzser köszöntötte, 
majd átadta az Összetartozás-jel-
vényeket.

A közös ebéd elfogyasztása 
előtt ünnepélyesen felszelték a 
nagycsaládosok kenyerét, a nemes 
feladatra Birtalan József megye-

menedzsert és Rafai Emil polgár-
mestert kérték fel. Ünnepi áldást 
mondott id. Szombatfalvi József 
unitárius esperes.

– Adja Isten, hogy minden-
kinek legyen kenyere, amit meg-
törjön, itala, amit megigyon, és 
barátja, aki az asztalhoz üljön! – 
mondotta.

A továbbiakban a Caritas Csa-
ládsegítő Szolgálat szervezésében 
különféle közösségi játékokba kap-
csolódhattak be az érdeklődők, a 
Csíki Anyák Egyesületének jóvol-
tából arcfestésre nyílt lehetőség, 
míg a Caritas Otthongondozói 
Szolgálatánál, a közösségi ház pin-
céjében ingyenes egészségügyi szű-
rést végeztek a megyei tanács támo-

gatásával. A nagy népszerűségnek 
örvendő szűrőprogramon többek 
közt vérnyomás-, vércukorszint-, 
vérzsír- és koleszterinszint-mérést 
végeztek, valamint EKG-vizsgálat-
ra is volt lehetőség. A Gondviselés 
Segélyszervezet önkénteseinek köz-
reműködésével különböző kézmű-
ves tevékenységeket tartottak.

A délutáni órákban a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium 
Vadrózsák néptánccsoportja 
lépett fel, majd a Gondviselés 
Segélyszervezet bölcsődés és 
óvodáskorú táncosai mutatták 
meg tehetségüket. Végül a Fűszál 
együttes koncertezett, reperto-
árjukban megzenésített verseket 
hallhatott a közönség.

a tizenkettedik alkalommal 
megrendezett tavaszi expo 
nemzetközi kiállítás és vá-
sár nem sorolható az eddigi 
legsikeresebb alkalomnak 
profitszerzés szempontjából, 
ami a gazdasági válság kö-
vetkezményeként könyvelhe-
tő el, ugyanakkor a kiállítók 
zöme nem élte meg kudarc-
ként a több érdeklődőt, mint 
vásárlót vonzó rendezvényt. 

Radó Krisztina

Az idei nemzetközi vásáron 
mind a látogatók, mind a 
kiállítók szempontjából 

nagy mértékben érezhető volt 
a válság, csökkent a látogatók, a 
vásárlók száma, ugyanakkor a ki-
állítók száma is kisebb volt, mint 
korábban – mondta el lapunknak 

Molnos Zoltán, a vásár főszerve-
zője.

Megjegyezte, a rendezvény 
célja a vásárlás lenne, de idén az 
emberek nem tudtak annyit ál-
dozni erre a célra, mint az előző 
években, és mindezt a válság hoz-
ta magával.

A hangsúly inkább a nézelő-
désen, a termékek kézbe vételén, 
kipróbálásán vagy kóstolásán 
volt, mint a vásárláson. A kiállí-
tó vállalkozók ezt nem értékelték 
kudarcként, a rendezvény jó rek-
lámlehetőség volt számukra. 

– A vásár szerepe tükröt tar-
tani a helyi gazdasági életnek, 
ugyanakkor olyan alkalom, ame-
lyen a helybéli és környékbeli cé-
geké a főszerep – mondta Molnos 
Zoltán –, de, sajnos nem azok je-
lentek meg, akiket a szervező sze-

retett volna, sokkal inkább azok, 
akiknek volt pénzük kifizetni a 
részvételi költségeket, befektetni 
egy ilyen jellegű reklámba. 

A megkérdezett cégek képvi-
selőinek egybehangzó véleménye 
szerint a négy napig tartó vásár 
jó reklámalkalom volt, ugyanis 
sok érdeklődővel sikerült meg-
ismertetni a cégek termékeit és 
szolgáltatásait. Függetlenül attól, 
hogy milyen termékeket – kerti 
bútorokat, riasztóberendezéseket, 
fűtéstechnikai kellékeket, gyógy-
növénykészítményeket vagy élel-
miszereket – kínáltak, a részt 
vevő vállalkozások a rendezvény 
népszerűsítő jellegét emelték ki, 
ugyanakkor felmérhették, melyek 
azok a termékek és szolgáltatások, 
amelyek iránt a legnagyobb az ér-
deklődés. 

Birtalan József megyemenedzser díjazza a Joó családot 

Nem a legsikeresebb, de nem is kudarc fotó: barcsa istván
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Hargita megyei szakember irá-
nyítása alatt kezdi meg mun-
káját a Romániai Fiatal Gazdák 
Ország Föderációja – derült ki a 
szervezet pénteki, szebeni ala-
kuló gyűlésén. Haschi András fő 
feladatának a szervezetépítést 
és a fiatal gazdák érdekérvénye-
sítését nevezte.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Haschi András Pétert, a Har-
gita Megyei Mezőgazdasá-
gi Intervenciós és Kifize-

tési Ügynökség (APIA) igazgatóját 
választották pénteken, a Szebenben 
tartott alakuló ülésen a Romániai 
Fiatal Gazdák Országos Föde-
rációjának elnökévé a szervezetet 
alkotó megyei küldöttségek képvi-
selői. Az egy évre szóló mandátum 
fő feladatainak Haschi a szerve-
zetépítést, a hazai fiatal gazdák ér-
dekképviseletének erősítését, illetve 
az európai uniós szakszövetséghez, 
az Európai Fiatal Gazdák Bizottsá-
gához (CEJA) való csatlakozás le-
vezénylését nevezte. Mint lapunk 
megkeresésére elmondta, a föde-
rációt – a jelenlegi 19 megyét átfogó 
tagszervezeti szintről – az ország va-
lamennyi megyéjére kiterjedő erős, 
életképes és a gazdák érdekeit képvi-
selő szervezetté kívánja kovácsolni.

A több mint kétszáz – zömében 
40 évnél fiatalabb állattenyésztőket 
és növénytermesztő gazdákat – von-
zó rendezvényen a mezőgazdasági 
minisztérium képviselői mellett 
részt vett Dacian Cioloş, az Európai 
Bizottság mezőgazdasági és vidékfej-
lesztési biztosa is. A brüsszeli szak-
ember ígérete alapján az Európai 
Unió következő, 2014-től induló 
hétéves agrárpolitikájában kiemelt 
szerep jut a fiatal gazdák támogatásá-
nak. Cioloş ezzel kapcsolatban külö-
nösen a javaslatára megvalósuló kü-
löntámogatási rendszert emelte ki, 
mely 25 hektáros területnagyságig 

a farmalapítástól számítva öt éven 
keresztül a mindenkori területalapú 
támogatási szint 25 százalékával na-
gyobb támogatásban részesíti a 40 
éves kort be nem töltött fiatal gaz-
dákat. Az európai biztos szerint csak 
ilyen és ehhez hasonló ösztönzők ré-
vén lehet a fiatalokat az agráriumba 
szakterületeire vonzva gazdálkodás-
ra biztatni, illetve mezőgazdasági 
életpályára állítani. Hozzátette, a 
gazdatársadalom elöregedése bár 
európai jelenség, de Romániában 
különösen súlyos: jelenleg ugyan-
is a hazai gazdák közül csupán csak 
minden tizedik 40 évnél fiatalabb 
mezőgazdász. „Fiatal gazdálkodók 
nélkül nincs jövője az európai mező-
gazdaságnak, különösen a romániai-
nak. A jelenlegi átfogó támogatási 
rendszer ellenére is az elmúlt tíz 
évben megközelítőleg 4 millió gaz-
dák vesztettünk el, Európában szá-
muk így mára 10 millióra csökkent. 
Romániában jelenleg tíz gazdából 
csupán egy 40 évnél fiatalabb. Egy 
farm létrehozása vagy pedig átvétele 
bonyolult vállalkozás, míg a jelenlegi 
gazdasági körülmények között bá-
torság is kell hozzá. Szakértelemre 
és tudásra van szükség – a mezőgaz-
dasági tevékenységen túlmutatva – a 
pénzügyek terén is, érezni kell a gaz-
dasági, piaci folyamatokat egyaránt” 
– hangsúlyozta Cioloş.

Ha a napokban a szakhatóság el-
lenőrei is mindent rendben talál-
nak – a gyergyószentmiklósi után 
– Sebestyén Sándor csíkcsicsói 
vágópontjával bővülhet a Hargita 
megyében működési engedélyt 
kapó vágóhidak sora.

D. L.

A szakhatóság hét eleji el-
lenőrzése után – ha min-
dent rendben találnak – a 

csíkcsicsói Sebestyén Sándor kis-
térségi vágópontjával újabb Har-
gita megyei kisvágóhíd kaphatja 
meg a működési engedélyt a Har-
gita Megyei Állategészségügyi és 

Élelmiszerbiztonsági Hatóságtól 
– tudtuk meg dr. Ladó Zsolttól, az 
intézmény igazgatójától. A szak-
ember ugyanakkor az elvégzett 
beruházások és kollégái korábbi 
terepszemléi alapján 99 százalékos 
biztonsággal a működési engedély 
megadását valószínűsítette. Hoz-
zátette, ha minden a várakozás sze-
rint alakul, az év elején kibocsátott 
gyergyószentmiklósi után ez lesz 
a megye második olyan létesítmé-
nye, amely a tavaly megjelent, a vá-
gópontok engedélyezése kapcsán 
számos könnyítést tartalmazó jog-
szabály alapján kezdheti meg mű-
ködését. Ladó szerint a nehéz kez-

det ellenére a közeljövőben újabb 
kistérségi vágópontokkal bővülhet 
a Hargita megyei létesítmények 
sora. „A jenőfalvi közbirtokosság 
kisvágóhíd-projektje például már 
a konkrét megvalósítás fázisában 
van. Tudomásom szerint már az 
induláshoz szükséges gépeket, 
berendezéseket is megrendelték. 
Minden adott, pénz is, szándék is, 
akarat is. Szinte biztos, hogy az is el 
fog indulni” – tette hozzá Ladó. El-
árulta, komoly érdeklődés mutat-
kozik a kisvágóhidak nyitása iránt 
továbbá még a csíkszentsimoni és 
az oroszhegyi közbirtokosságok 
részéről is.

Agrárgazdaság
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HAscHi Andrást válAsztották 
A FiAtAl GAzdák orszáGos FöderációjánAk elnökévé

Összefognak a fiatal gazdák

Csíkcsicsóban nyílhat meg 
a legújabb kisvágóhíd

> Ditrói szarvasmarha-kiállítás. A 
lovas napok mintájára hagyományt terem-
tenének a Ditrói Tejtermelők Egyesüle-
te által első ízben megszervezett Ditrói 
Szar vas marha-kiállítással is. A Gyergyói-
medence legszebb állatait bemutató szomba-
ti mustrán több mint harminc szarvasmarhát 
vonultattak fel a környékbeli gazdák. A ren-
dezvényt a helyi önkormányzat, a gyergyói 
RMDSZ és Hargita Megye Tanácsának 
Vidékfejlesztési Egyesülete is támogatta. 
„Hagyományt teremtünk ismét Ditróban, 
tettük ezt négy évvel ezelőtt is, amikor meg-
rendeztük az első Ditrói Lovasnapokat, 
melyet idén negyedszerre szervezünk meg 

június 3-án. Ugyanez a célunk a szarvasmar-
ha-kiállítással is. Következetesek leszünk, és 
hagyományt teremtünk ennek a rendez-
vénynek is községünkben” – szögezte le ün-
nepi beszédében Puskás Elemér, Ditró pol-
gármestere. Az elöljáró ezt követően Petres 
Sándornak, Hargita Megye Tanácsának 
alelnökének adta át a szót, aki beszédében 
az állattenyésztés, a mezőgazdaság fontos-
ságát hangsúlyozta a napjainkban uralkodó 
kiszámíthatatlan gazdasági helyzetre reflek-
tált. A kiállításra elhozott szarvasmarhákat 
– alkati, rámázottsági, ízmoltsági és tejter-
melési fajtajellemzőiket kiemelve – szak-
kommentátor ismertette, míg a legszebb 

állatoknak járó kolomp-díjat a szakembe-
rekből álló zsűri pontjai alapján ítélték oda. 
A kiállításon részt vevő gazdák ugyanakkor 
a részvételi oklevél mellett egy-egy zsák ta-
karmányt is hazavihettek.

A kiállítás hangulatát emelte a fajkutyák 
bemutatója és a helyi termelők termékeinek 
vására is. Utóbbi kapcsán kínáltak a kilá-
togatóknak tejtermékeket – sajtot, ordát, 
túrót, vajat –, házikenyeret, kürtőskalácsot, 
virágokat és gyöngyből készült ékszereket is. 
Az éhes közönséget sült ökör és bogrács illa-
ta csalogatta, míg az eladott ételből befolyt 
pénzt az önkormányzat az épülőfélben lévő 
szociális lakás építésére ajánlotta fel.hí
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A fizetésképtelenséget 
megállapítók figyelmébe!

Hargita Megye közpénzügyi 
vezérigazgatósága 

meghívja azokat a fizetésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, 
akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási Ügynökség által jóvá-
hagyott fizetésképtelenséget megállapítók listáján a XIII. Zónára, 
hogy tegyék le ajánlataikat a következő cégekre vonatkozóan, leg-
később 2012. május 28-án 13 óráig:

 FECO & ROBI Kft. (19240209) Marosfő;
 OPTIM ASPER Kft. (24890585) Gyergyókilyén falva;
 DECO – MOBILE Kft. (18875238) Gyergyószentmik lós;
 D & Z FINANCIAL SOLUTION Kft. (23074880) Csíkszereda;
 CHELBEX ELECTRONICS Kft. (27473493) Csíkszereda;
 BOROS – KAN Kft. (23778525) Csíkszentkirály;
 PREMIER – SPEEDEX Kft. (16464589) Gyergyóalfalu;
 FORTUNA – FORTUNATA Kft. (15311692) Gyergyó remete;
 FABZIT CENTER Kft. (17049580) Székelykeresztúr;
 DROMEDAR Kft. (8457629) Szentegyháza;
 ZOLLAR PALET Kft. (25898919) Homoródalmás;
 HARBOURAGE Kft. (21075952) Székelyudvarhely;
 DAY MARKET Kft. (15539241) Székelyudvarhely.

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos Adóigazga-
tási Ügynökség elnöki redeletének 2. cikkelyének 4. bekezdése, 
valamint a 14. és 16. cikkelye alapján kell összeálítani, és a követ-
kezőket kell tartalmaznia:

– átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy kine-
vezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

– a fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt 
havi díj, honorárium;

– a fizetésképtelenségben eljáró szakszemély által követelt si-
kerdíj;

– saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy 
az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekellentéti 
helyzetben az adóssal, akihez ki lesz nevezve;

– saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók létszámára 
vonatkozóan, akik részt vesznek a fizetésképtelenségi eljáráshoz 
kapcsolodó tevékenységekben. A nyilatkozathoz megkérjük, 
csatoljanak egy rövid bemutatást mindegyik személyről, és bizo-
nyítékot arra vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződé-
sük (alkalmazottak esetében a munkaszerződések hitelességéért 
kérjük kinyomtatni a napra frissített helyzetet a REVISAL prog-
ramból, a nyomtatási dátummal együtt) érvényes együttműkö-
dési megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződésük az ajánlat-
tevővel;

– átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott időbeosz-
tással, amelynek végrehajtását követni fogják az adóhatóságok.

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimutatást az 
összes eddigi lezárt fizetésképtelenségi eljárásról, amely tartal-
mazza, hogy az ajánlattevőnek hány százalékban sikerült fedez-
nie az adós kötelezettségeit, hogy amennyiben az ajánlattevők 
azonos pontszámot érnének el, a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 15. cikkelyének 2. be-
kezdése alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell benyújtani, ame-
lyen fel kell tüntetni a következőket: „Oferta pentru selectarea 
unui practician în ceea ce priveşte ……………….., a nu se deschide 
până la data de 28.05.2012, numele/denumirea, precum şi 
adresa/sediul social al practicianului în insolvenţă”. 

Továbbá megkérjük hogy az ajánlatot minden oldalán lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.



Húsz percig volt szoros a Szé
kely udvarhelyi KC és a Tordai 
Potaissa férfikézilabdacsa
patainak mérkőzése a román 
bajnokság utolsó fordulójá
ban, amelyben eldőlt, hogy a 
Szé  kely udvarhelyi KC a tava
lyi ezüstérem után idén a har
madik helyen végzett a hazai 
pontvadászatban.

Az utolsó fordulóig nyitott 
maradt a kérdés, hogy ki 
lesz a bajnoki bronzér-

mes a román férfi-kézilabdabaj-
nokságban. A tegnapi utolsó for-
dulók előtt a Székelyudvarhelyi 
KC és a Krassó-Szörény pályá-
zott a bronzra. Az utóbbiak 
délelőtt nyertek a biztos kieső 
Steaua ellen, és bíztak az SZKC 
botlásában.

Az SZKC viszont nem bí-
zott semmit a véletlenre. Vlad 
Caba a Ciobanu – Mihalcea, 
Adomnicăi, Tálas, Kuzmanoszki, 
Ferenczi, Florea hetessel kez-

dett. A légiós szabály miatt pe-
dig Irakli maradt ki a listáról. A 
hazai gárda nehezen jött bele a 
mérkőzésbe. A 20. percig a fej 
fej mellett haladtak a felek. Ezt 
követően azonban a hazaiak 
megrázták magukat és átvették 
a mérkőzés irányítását. Innen 
kezdve pedig már csak a különb-
ség volt kérdéses a két csapat 
között. A vége a két gárda kö-
zött kilenc gól lett. Az SZKC a 
következő idényben is kipróbál-
hatja magát a nemzetközi kupa-
porondon.

Eredmény
Székelyudvarhelyi KC – Tor-

dai Potaissa 40–31 (19–14)
Az SZKC gólszerzői: Florea 

11, Mihalcea 8, Kuzmanoszki 
6, Rusia 5, Johannson 3, Kom-
porály, Ferenczi 2-2, Câmpan, 
Adom nicăi, Tálas 1-1.

A 26. (utolsó) forduló továb-
bi eredményei: Bukaresti CSM 
– Konstancai HCM 32–40, 

Temesvári Poli – Szatmárné-
meti VSK 37–26, Bákói Ştiinţa 
– CSM Ploieşti 44–23, CSU 
Suceava – Pandurii Târgu Jiu 
38–32, Dinamo Călăraşi – 
Kolozsvári U 33–28, Krassó-
Szörény – Bukaresti Steaua 
28–19.

  1. Konstanca 26 25 1 0 51

  2. Bákó 26 21 0 5 42

  3. Udvarhely 26 15 3 8 33

  4. Krassó-Szörény 26 16 1 9 33

  5. Suceava 26 14 3 9 31

  6. Pandurii 26 14 2 10 29

  7. Temesvár 26 11 2 13 24

  8. Torda 26 11 2 13 24

  9. Dinamo 26 10 2 14 22

10. Bukaresti CSM 26 10 1 15 21

11. Kolozsvár 26 8 3 15 18

12. Ploieşti 26 7 3 16 17

13. Szatmár 26 6 2 18 14

14. Steaua 26 1 2 23 4

Folyó hó 10-én került megren-
dezésre immár harmadik íz-
ben egy sikeres asztalitenisz-

verseny, amely egy egész délutánt 
töltött ki, és a székelykeresztúri 
városi sportcsarnokban zajlott le. 
Az egésznek a mozgatója Dobos 
Albert – egyéni vállalkozó –  volt, 
aki e sportág megszállottja. A ver-
senyre több mint harminc verseny-
ző jelentkezett.

A megnyitón részt vett Rafai 
Emil, a város polgármestere, egy pár 
helyi képviselő társaságában. Túl az 
erkölcsi támogatáson az anyagiakra 
is odafigyelt a város vezetősége, hi-
szen jókora támogatásban részesül-
tek a sportág kedvelői a városi sport- 

és kulturális alapból, és emellett pá-
lyázat révén két asztalitenisz-asztalt 
vásároltak és adtak át e rendezvény 
alkalmával. A sportolók jó szívvel 
vették át a város ajándékát, és szá-
mos jó játékkal honorálták azt. Az 
estébe nyúló vetélkedőn a követke-
ző személyek aratták le a babérokat: 
1. Vida Attila, 2. Dobos Albert, 3. 
Gagyi Levente.

Befejezésül a résztvevők élet-
korát emelném ki, hisz a kisiskolás-
tól a nyugdíjasig mozgatta meg e 
sportág kedvelőit és művelőit. Re-
ményeink szerint még idén számos 
asztalitenisz-versenyre kerülhet sor 
Székelykeresztúron.

Gálfalvi Levente

> Vízilabda. A Vasas 11–7-re kikapott 
a horvát Mladost Zagrebtől a férfivízilabda 
Bajnokok Ligája Nagyváradon zajló Final 
Fourjának szombati bronzmeccsén, így ne-
gyedikként zárta a sorozatot, amelyet Bene-
dek Tibor, Kásás Tamás és Madaras Norbert 
csapata, az olasz Pro Recco nyert meg. A 
Vasas a pénteki elődöntőben a nagy esélyes 
olasz Pro Reccótól kapott ki 12–5-re, míg a 
Mladost a horvát párharcban a két Varga-fi-
vért, Dánielt és Dénest felvonultató Primorja 
Rijekával szemben maradt alul 10–6-ra. Föl-
di László friss magyar bajnok együttese csak 
a kisdöntő nyitónegyedében tudta tartani 
a lépést a riválissal (1–1), amely a második 

játékrészt 5–3-ra megnyerve kétgólos előny-
höz jutott a nagyszünetre. A folytatásban is 
a Mladost akarata érvényesült, a zárónegyed 
előtt már három találattal vezetett, s a hajrá-
ban tovább nőtt a különbség. Eredmények: 
elődöntő: Pro Reco – Vasas 12–5, Mladost 
Zágráb – Primorja Rijeka 6–10; kisdöntő: 
Vasas – Mladost 7–11; döntő: Pro Reco – 
Rijeka 11–8.

> Kézilabda, válogatott. A román szö-
vetségi kapitány, Eliodor Voica elküldte 
a behívókat az egy hónap múlva sorra ke-
rülő Eb-előselejtezőre készülő kerettagok 
számára. A B válogatott is hivatalos egy 

lengyelországi tornára. Az első csapatnál 
Ciobanu Ionuţ, Mihalcea Andrei és Tálas 
Huba játékára számít a tréner az Izraelben 
sorra kerülő Eb-előselejtezőn. A négyes 
tornán a házigazdák mellett a másik két el-
lenfél Írország és Belgium lesz. A román B 
válogatott is meghívást kapott egy lengyel-
országi tornára. Ebbe a keretbe is behívtak 
egy SZKC-játékost, Komporály Attilát.

> Kézilabda Ifi IV. Rendkívül szélsősé-
ges játékvezetéssel, nézőtéri atrocitásokkal 
díszített meccsen a hatodik helyen zárt a 
Székelyudvarhelyi KC az ifjúsági 4-es kor-
osztályos együttesek elődöntő tornáján, 

így nem lesz ott a döntőben. A Csavar 
Zoltán által irányított együttes a hét vé-
gén Fogarason lépett pályára. Az első ösz-
szecsapáson a Nagybánya ellen vereséget 
szenvedtek. A másodikon a házigazdák 
ellen az első percekben a fogarasi nézők 
két udvarhelyi szülőt is megütöttek, a gye-
rekek végig félelemben játszottak, ráadásul 
a játékvezetés is a hazaiakat favorizálta. 
Szoros meccsen kikaptak a végén. Ifjúsági 
4-es elődöntő torna, a Székelyudvarhelyi KC 
eredményei: a csoportban: 27–31 a Nagy-
bányai Minaurral, 18–20 a Fogarasi ISK-
val, 20–15 a Szinérváraljával; a helyosztón: 
20–21 a Marosvásárhellyel. 
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Bronzérmes az SZKC

Az átadott pingpongasztal  fotó: Pala attila
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KEK-kupa győztes maradt a Fradi

Tegnap délután rendezték a női kézilabda KEK döntőjének má-
sodik mérkőzését. Az első felvonásban a címvédő Ferencváros 
Dabason egy góllal legyőzte a dán Viborgot (31–30), így soványka 
előnnyel utazhatott Dániába. Elek Gábor tanítványai azonban a 
visszavágón is hatalmasat küzdöttek, és újból 31–30-ra győzték le 
a Viborgot. A Fradi így megvédte tavaly megszerzett KEK-bajno-
ki címét. A Zilahi HC-nak viszont nem jött össze az EHF-kupa 
megnyerése a Lada Togliatival szemben. Oroszországban a zilahi 
lányok hatgólos vereséget szenvedtek, míg a szombati nagyváradi 
visszavágón sem sikerült győzniük (20–21).

A General 
Mir Consult S.P.R.L.

a NATURATEX PRODSERV 
KFT. jogi felszámolói minő-
ségében 2012. május 17-én 
9 órától megszervezi az adós 
ingó javainak nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésre a fel-
számoló csíkszeredai munka-
pontjánál kerül sor, Testvériség 
sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész. 

 Pantex varrógép – 400 lej;
 varrógép– 700 lej;
 MCI ipari varrógép – 600 lej;
 MINERVA gombvarrógép – 
800 lej;
 rejtett öltés varró gép – 500 lej ;
 vasalóprés – 1200 lej;
 ZIG-ZAG varrógép – 500 lej;
 eldolgozó gép – 300 lej; 
 gőzgenerátor – 400 lej.

Az árverésen való részvétel 
végett az ajánlattevőknek az 
árverés megkezdése előtt leg-
alább egy órával be kell fizetni-
ük a kikiáltási ár 10 százalékát 
kitevő részvételi garanciát és a 
100 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi 
felszámoló csíkszeredai mun-
kapontjánál vagy a 0266–
310940 és a 0744–362148-as 
telefonszámokon.

Sikeres sportrendezvény 
Székelykeresztúron
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Endurocross országos bajnoki futam csíkkozmáson

Két csíki végzett a dobogón

A végjátékban kapott ki a VSK

Négy perc alatt csúszott ki a 
Csíkszeredai VSK kezéből a 
három pont Csíkcsicsóban, 

ahol a megyei labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásának keretén belül 
játszottak a csapatok. A gólszerzést a 
hazaiak kezdték még a 37. percben, 
majd a VSK a fordulást követően a 
86. percben megfordította a találko-
zó állását. Ekkor mindenki elköny-
velte a vendégek sikerét, ugyanis a 
hazaiaktól még egy játékost is kiál-
lítottak. A vendéglátókban viszont 
volt még tartás, és előbb a 89. perc-
ben egyenlítettek, majd a 93. perc-
ben a győztes gólt is megszerezték.

Eredmények
1–3. helyezettek, 2. forduló: 

Csík csicsói KSE – Csíkszeredai 
VSK 3–2 (1–0) /Drian Mirel 

(37., 89.), Sion Daniel (93.), illet-
ve Bajkó Barna (54., 86. – bünte-
tőből). A Szentegyházi Vasas sza-
badnapos volt.

1. Csíkszereda 19 16 1 2 67–12 49
2. szentegyháza 19 15 2 2 58–16 47
3. Csíkcsicsó 20 14 1 5 59–22 43

4–7. helyezettek, 2. forduló: Ho
moródalmási Homoród – Ma ros
hévíziSalamási Tudomány 8–1 
(5–0) /Ungureanu Paul (20. – ön-
gól), Bogdán Zsolt (22., 24., 80.), 
Ko lozsi László (30., 45., 64., 83.), 
illetve Kelemen Ovidiu (87.)/.

1. Maroshévíz 20 11 1 8 45–47 34
2. szentmihály 20 9 2 9 30–37 29
3. Keresztúr 20 7 2 11 31–33 23
4. Almás 20 7 0 13 42–64 21

8–10. helyezettek: Székelyud
var helyi Roseal – Parajdi SE 2–2 
(0–2) /Gál Győző (88.), Péter Áron 
(92.), illetve Osváth Zsolt (11.), 
Nagy Attila (16.)/. Felsőlok szabad-
napos volt.

1. Felsőlok 19 6 2 11 29–56 20
2. Parajd 19 5 1 13 24–42 16
3. roseal 20 1 2 17 19–75 5

utánpótlás-bajnokság
A Csíkszeredai VSK utánpótlás-

csapatai az országos utánpótlás-baj-
nokság 9. fordulójában hazai környe-
zetben léptek pályára. Eredmények: 
U18: Csíkszeredai VSK – Nagysze-
beni Interstar 2–0 /György Ottó, 
Tankó Levente/; U16: Csíkszeredai 
VSK – Marosvásárhelyi FCM 5–2 /
Csűrös Attila 2/.

Bajnok a Debrecen

ADebrecen labdarúgócsapa-
ta megszerezte története 
ha todik bajnoki címét, mi-

után az OTP Bank Liga 28. fordu-
lójának szombati játéknapján 4–0-ra 
legyőzte a vendég Pécs együttesét, 
így 11 pontos előnye a második 
Videotonnal szemben behozhatat-
lanná vált. Az első félidőben Nagy 
József öngóljával szereztek vezetést 
a hazaiak, akik aztán Bouadla és Bó-
di találatával tulajdonképpen a 
szünetig eldöntötték a mérkőzést.  
A folytatásban még Kulcsár is beta-
lált, így nagyarányú győzelemmel 
ünnepelhette bajnoki címét a Loki.

Ezzel eldőlt, hogy a hajdúsági 
alakulat a következő szezonban 
a Bajnokok Ligája selejtezőjében 
indulhat, míg az MTK Budapest, 
amely a Magyar Kupa-döntőben 
11-esekkel maradt alul a Debre-
cennel szemben, az Európa Ligá-
ban lesz érdekelt. Ez egyúttal azt 
is jelenti, hogy a bajnoki második 
egy körrel később kapcsolódik be 

az Európa Liga selejtezőjébe, mint 
a nyitófordulóban debütáló har-
madik helyezett és az MTK.

Eredmények: Újpest – Ferenc-
város 1–1, Debrecen – Pécs 4–0, 
Siófok – ZTE 2–0, Kaposvár – Ha-
ladás 1–1, Pápa – Kecskemét 1–0, 
Paks – Vasas 2–1, Videoton – Győr 
2–1. A Diósgyőr – Honvéd találko-
zó lapzárta után ért véget.

  1. debrecen 28 20 8 0 59–18 68
  2. Videoton 28 19 3 6 54–19 60
  3. Győr 28 18 3 7 51–31 57
  4. honvéd 27 12 7 8 43–32 43
  5. Kecskemét 28 12 5 11 46–38 41
  6. Paks 28 11 8 9 42–48 41
  7. Diósgyőr 27 11 4 12 36–38 37
  8. haladás 28 8 11 9 37–34 35
  9. Ferencváros 28 9 7 12 29–31 34
10. Pécs 28 8 10 10 33–43 34
11. siófok 28 8 9 11 29–39 33
12. Újpest 28 8 7 13 34–44 31
13. Pápa 28 8 6 14 26–36 30
14. Kaposvár 28 5 14 9 31–41 29
15. Vasas 28 5 9 14 27–47 22
16. Zte 28 1 9 18 23–61 12

Első alkalommal adott otthont a 
csíkkozmási mX pálya országos 
endurocross bajnoki futamnak. 
A versenyen hat kategóriában 
összesen harminc sportoló vett 
részt, a futam társszervezője Har-
gita megye tanácsa volt.

Először tartottak országos en-
durocross román bajnoki futa-
mot szombaton a csíkkozmási 

MX pályán, a viadalon hat kategóri-
ában összesen harminc versenyző állt 
rajthoz. A versenyt a Csíki Enduro 
& MX Sportklub szervezte Hargita 
Megye Tanácsával karöltve. Simon 
Rudolf a szervező Sportklub részéről 
elmondta, tökéletes időjárás mellett 

zajlott a futam, és örvendenek, hogy 
rengeteg néző volt kíváncsi a látvá-
nyos versenyre. A csíkkozmási klub 
az elmúlt években már szervezett 
országos szintű versenyt, de ezúttal 
az országos bajnokság versenynap-
tárába is bekerült az MX pálya: a 
szombati futam a hazai bajnokság 
második versenye volt. A házigazda 
Csíki Enduro & MX Sportklub öt 
versenyzője is harcba szállt a pon-
tokért, közülük ketten dobogóra 
is állhattak. A kozmási klub színei-
ben versenyzett Filtermaister Zsolt, 
Szakács Norbert, Szakács Szabolcs, 
Vitos István és Simon Zsolt.

A Csíki Enduro & MX Sport-
klub 2007-ben alakult a terep-

motorsport népszerűsítése és a 
terepmotorozás megyei fejlesztése 
céljából. A klub tavaly augusztus 
elején sikeresen szervezte meg a 
Csíki-kupa endurocross-versenyt, 
ekkor figyelt fel a szakszövetség a 
kozmási pályára. Simon Rudolf 
szerint a hazai szakszövetség veze-
tői elégedettek voltak a csíkkozmási 
futammal, így reményei szerint a 
következő években az MX pálya 
a jövőben is otthont adhat majd a 
román endurocross-bajnokság egy 
versenyének.

Eredmények
A kategória: 1. Gyenes Emánu-

el (Zernyesti Vectra), 2. Gagyi Pé-
ter (Aradi Las Vegas), 3. Szilveszter 
Márton (Vectra); B kategória: 1. 
Stoicu Ciprian (TCS Ciolpani), 2. 
Dumitru Sorin (Vectra), 3. Nicolae 
Daniel (JITSU); C kategória: 
1. Benga Bogdan, 2. Barca Miha-
il (mindketten Vectra), 3. Szakács 
Norbert (Csíki Enduro & MX); 
Veteránok: 1. Pop Florin (Bukaresti 
Steaua), 2. Filtermaister Zsolt (Csíki 
Enduro & MX), 3. Szilveszter Már-
ton (Vectra); Nők: 1. Góga And-
rea, 2. Stan Alexandra (mindketten 
Vectra); Quad–ATV kategória: 1. 
Irimescu Răzvan (Temesvári Speed), 
2. Şerban Cosmin, 3. Luigi Lungu 
(mindketten Vectra).

> Újrajátsszák az U – CFR meccset. 
Ötórás meghallgatások és tárgyalás után a 
román labdarúgóliga fegyelmi bizottsága 
úgy döntött: az első perctől kell újrajátszani 
a kedd este félbeszakadt kolozsvári derbit 
pénteken 21.45-től. A találkozót külföldi 
bírók fogják vezetni. Cadú és Bornescu 2-2 
meccses eltiltást kapott, a CFR kapitányát 
megütő U-masszőr, Liviu Ciucă pedig egy-
éves felfüggesztést. A CFR vezetői bejelen-
tették, hogy fellebbeznek a döntés ellen, és 
szükség esetén a svájci Lausanne-ban székelő 
Nemzetközi Sportdöntőbíróságra is elviszik 
az ügyet. A 32. forduló eredményei: CFR – 
Nagyszebeni 2–1, Oţelul – Kolozsvári U 

2–0, Dinamo – Mioveni 4–1, Petrolul – 
Medgyes 4–0, Chiajna – Vásárhely 4–1. 
A Rapid – Pandurii, a Vaslui – Sportul és 
a Brassó –Steaua mérkőzések tegnap este 
lapzárta után értek véget. A mai műsor: 
Ceahlăul – Astra (21.30, Digi Sport).

> Jégkorongvb. Eredmények: Hel-
sinki-csoport: Franciaország – Finnország 
1–7, Kazahsztán – USA 2–3 (hosszabbítás 
után), Finnország – Kanada 3–5, Szlovákia 
– Fehéroroszország 5–1, Svájc – Franciaor-
szág 2–4, Kazahsztán – Kanada 0–8, Finn-
ország – USA 0–5. A Svájc – Szlovákia ta-
lálkozó lapzárta után ért véget. A mai műsor: 

Fehéroroszország – Franciaország (16.15), 
Kazahsztán – Finnország (20.15, Sport 1). 
Stockholm-csoport: Csehország – Lettor-
szág 3–1, Olaszország – Csehország 0–6, 
Oroszország – Svédország 7–3, Norvégia – 
Lettország 3–0, Németország – Dánia 2–1, 
Olaszország – Svédország 0–4, Oroszország 
– Csehország 2–0. A Németország – Nor-
végia találkozó lapzárta után ért véget. A mai 
műsor: Lettország – Dánia (17.15), Olasz-
ország – Oroszország (21.15).

> Forma–1. Pastor Maldonado Forma–
1-es pályafutása első győzelmét aratta tegnap 
Barcelonában. A pole-ból induló venezu-

elai rosszul kapta el a rajtot, így Fernando 
Alonso mögött az első kanyarból már csak 
másodikként gyorsított ki. A második ke-
rékcserekor azonban Maldonado visszavette 
vezető helyét Alonsótól és azt megtartotta 
a célig. A Spanyol Nagydíj pontszerzői: 1. 
Pastor Maldonado (Williams–Renault), 
2. Fernando Alonso (Ferrari), 3. Kimi 
Räikkönen, 4. Romain Grosjean (mind-
ketten Lotus–Renault), 5. Kamui Kobajasi 
(Sauber–Ferrari), 6. Sebastian Vettel (Red 
Bull–Renault), 7. Nico Rosberg (Merce-
des), 8. Lewis Hamilton, 9. Jenson Button 
(mindketten McLaren–Mercedes), 10. Nico 
Hülkenberg (Force India–Mercedes).hí
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Látványos ugrásokat mutattak be a crossmotorosok a kozmási pályán
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lakás

ELADÓ 700 négyzetméteres épü-
let 60 ár udvarral Székelyudvarhelytől 
6 km-re. Víz, villany, fás központ, fűtés 
megoldva. Telefon: 0745–498335.

Fiatal nő kiadó lakást KERES Szé-
kely udvarhelyen, hosszú távra. Tele-
fon: 0 756–475117.

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 

0751–085805.

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

ELADÓ Marosfőn, a főút mellett 
ház 42 ár területtel, gazdasági épüle-
tekkel, jutányosan. CSERE is érdekel 

autóval vagy mezőgazdasági gépekkel. 
Telefon: 0744–514745. (21887)

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

ELADÓ 3 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a poliklinika 
közelében. Megfelelő orvosi rendelőnek, 
irodának vagy kereskedelmi tevékeny-
ségnek. Telefon: 0726–787331. (21834)

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben földszinti, 3 szobás tömb-
házlakás két erkéllyel, saját hő köz ponttal. 
Irodának, rendelőnek is megfelel. Tele-
fon: 0721–916408, 0757–109888.

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

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre alkal-

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

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

jármű
ELADÓ 1968-as Renault mikrobusz, 

érvényes műszakival, veterán autónak 
is. Telefon: 0745–498335.

ELADÓ 1997-es évjáratú Volkswa-
gen Caddy 1.4, benzines, két személy 
+ teher (650 kg teherbírás), kitűnő ál-
lapotban. Irányár: 1800 euró, alkudha-
tó. Telefon: 0744–176821. (21888)

ELADÓ: 1983-as évjáratú Fiat 680 
DTH traktor, elszakadt kapcsolószek-
rénnyel, Fiat 780-as, 4x2-es traktor, 
kitűnő állapotban, valamint egy hom-
lokrakodós John Deere 60 LE-s traktor. 
Telefon: 0744–514745. (21887)

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

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. Vállalok 
bármilyen tesztet. Irányár: 3250 euró. 
Telefon: 0727–654803, 0726–604932. 
(21873)

ELADÓ egy 2000-es évjáratú, fehér 
színű Daewoo Cielo kitűnő állapotban, 
érvényes iratokkal, magánszemélytől, 
megtekinthető és kipróbálható. Tele-
fon: 0724–697544.

vegyes
Eladó kottatartó megkí-

mélt állapotban. Érdeklődni: 
Székelyudvarhelyen a 0743–876 401-
es telefonszámon a délutáni órákban. 

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

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

ELADÓK kerámiagyártáshoz szük-
séges, nagy kapacitású, gyári gépek, 
épülettel vagy külön-külön. Telefon: 
0745–498335.

ELADÓ legelőtakarító (szacskáló), 
2,50-es, egysoros törökbúza-silózó, kör-
kaszák, forgatók, vontatott Fahr körge-
reblye, 4-es forgóeke, kétsoros pityóka-
kapa, törökbúzakapa, takarmánykiosztó 
stb. Telefon: 0744–514745. (21887)

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

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

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

Minden szükséges irattal rendelkező 
roncsautó-értékjegyet VÁSÁROLOK a Re-
mat 2012-es program keretében. Telefon: 
0746–268296 vagy 0268–335033.

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

elveszett
ELVESZETT a Barabás Éva névre 

szóló személyazonossági igazolvány, 
hajtási jogosítvány és egészségügyi 
kártya. Érvénytelennek nyilvánítom.

társkereső
32 éves, vidéken élő fiatalember 

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

állás

Udvarhely melletti, újonnan in-
duló panzió recepcióst ALKALMAZ. 
Fényképes önéletrajzokat, motivá-
ciós levél kíséretében május 23-
ig várunk az erdopanzio@yahoo.
com e-mail címre.

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

A csíkmadarasi Garden Project 
Kft. ALKALMAZ kertészeti tapasz-
talatokkal rendelkező munkást, va-
lamint térkövezésben (piskótázás) 
jártas kőművest, segédmunkást. 
Külföldi tapasztalat, valamint felcsíki 
lakhely előnyt jelent. Jelentkezni 
önéletrajzzal hétköznap csak reggel 
6–7 óra között a cég székhelyén, 
Madaras 265. szám alatt, a vasútál-
lomás mellett.

Állatok mellé megbízható személyt 
keresek. Telefon: 0755–413481.

szolgáltatás
János Jenő autóvezető-oktató 

(instruc tor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 0746–
107408.

VÁLLALOM régi épület lebontását, 
felújítását, cserépcserét vagy átforgatá-
sát, falazást, betonozást, házalap beön-
tését, bemérését Csíkszeredában és kör-
nyékén. Telefon: 0758–343064. (21889)

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

megemlékezés

„Csupa árnyak vagyunk a világon
hull a juhar réz-szín levele.
Mégis mindörökre áldva áldom,
hogy virultunk s meghaltunk bele.”

(Jeszenyin)

Szívünkben örök hálával emlé-
kezünk drága édesapánk,

id. FERENCZ S. IMRE
építész

halálának 45., valamint az áldott 
szívű édesanyánk, nagymamánk és 
dédikénk,

FERENCZ S. IMRÉNÉ
Gáll Angella

halálának 5. évfordulóján. Csendes 
álmuk fölött őrködjön a szeretet és 
megemlékezés. Szeretteik – Csík-
pálfalva.

elhalálozás

Nem az a fájdalom,
melytől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet
szívünkben hordozunk
egy életen át csendesen.

Mély fájdalom-
mal tudatjuk mind
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a szeretett édes apa, 
após, nagy tata, test-
vér, apa társ, rokon és ismerős,

özv. VARGA SÁNDOR

életének 77., özvegységének 10. 
évében 2012. május 11én türelem-
mel viselt betegség után elhunyt. 
Drága halottunk földi maradványa-
it május 15én 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi 
temetőbe. Nyugodjék békében, 
emléke örökké élni fog. Jelen érte-
sítést gyászjelentőnek is szántuk. 
A gyászoló család.


„Szerettem volna még élni köztetek,
de a sors másképp rendelkezett.
Küzdöttem, de már nem lehet,
Szeretteim, Isten veletek.”

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesapa, 
férj, gyermek, nagyta-
ta, testvér, após, apa-
társ, rokon, szomszéd 
és jó ismerős,

VERESS IGNÁC

életének 59., házasságának 35. 
évében 2012. május 11én szere-
tő szíve megszűnt dobogni. Drá-
ga halottunk földi maradványait 
május 15én 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkszeredai, 
Kalász negyedi ravatalozóból a 
helyi temetőbe. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! A gyá-
szoló család.


Ne sírjatok, mert az nekem 
nagyon fájna, s ha látni akartok,
nézzetek az égre, csillag vagyok,
és onnan vigyázok rátok.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szerető drága feleség, 
édesanya, nagymama, testvér, 
rokon és jó szomszéd,

MIHÁLY PÉTERNÉ
szül. Péter Katalin

életének 82. évében 2012. május 
11én türelemmel viselt betegség 
után csendesen elhunyt. Temeté-
se május 15én, kedden 13 órakor 
lesz a csobotfalvi ravatalozóból a 
helyi temetőben. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugodjál békében! A 
gyászoló család.
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TUSNÁD ÖNKORMÁNYZATA
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
Tusnád község vízellátása című tervére 
Nagytusnád és Újtusnád területén a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
eseti elbírálás alapján 2011. május 10-én 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a 
környezeti hatástanulmány elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt megalapo-
zó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra kö-
zött, szerdán 8.30–16.30 óra között, vala-
mint a http://apmhr.anpm.ro címen. 

Az érintettek észrevételeiket a döntés 
tervezetét illetően a hirdetés megjelenésé-
től számított 5 nap alatt nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (fax. 0266–310040).

A DIC SOLAR SYSTEMS 
CMPANY Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a zo-
nális rendezési terv, adminisztrá-
ciós központ, fotovoltaikus park 
bemutatott változatára környe-
zetvédelmi véleményezést kérel-
mezett.

Az érintettek az említett terv 
környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észre-
vételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8–16 óra között a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökségnél adhatják le (Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. 
szám) 2012. május 20-ig.

KIADÓK
irodahelyiségek 

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

20–25 m2 felülettel,  
valamint üzletnek,  

fodrászműhelynek, rendelőnek 
megfelelő 75 m2-es helyiség,  

az épület földszintjén.
Érdeklődni  

a 0744–625736, 0266–370785ös  
telefonszámokon, 

valamint a cég székhelyén lehet.

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 végzettség 

előnyt jelent. 
Érdeklődni  

a 0736–222171-es telefonszámon  
munkanapokon 8–14 óra között. 

Az Auto Aluniş Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Maroshévíz, Ştefan cel Mare út 110. 
szám alatt található autómosó működtetéséhez a környezetvédelmi  
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A General Mir Consult S.P.R.L.
a FALEX Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. május 17-én 10 
órakor megszervezi az adós ingó javainak egyenként történő nyílt 
kikiáltásos árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai munka-
pontjánál kerül sor, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 
 IFA haszonjármű, gyártási év 1970 – 3150 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1999 – 2340 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1993 – 720 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 

megkezdése előtt legalább egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 
százalékát kitevő részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket.

 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munkapontjánál 
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148as telefonszámokon.

Siratod azt, akit szeretsz,
akit soha többé nem feledsz.
Becsukod a szemed, s látod az arcát,
ha csend van, hallod a hangját.
Vele álmodsz éjszakákon át,
s érzed, hogy odabent valami fáj.
Fáj, hogy elmentél, 
nem maradtál velünk,
de mi akkor is nagyon szeretünk.
Gondolatban megfogjuk a kezed
és együtt imádkozunk érted.

Szívünk legmélyebb 
fájdalmával emlékezünk 
2011. május 15-re,

KOPACZ ISTVÁNNÉ
Márton Margit

halálának első évfordulóján. Lelké-
ért az engesztelő szentmise 2012. 
május 16-án reggel 7 órakor lesz a 
Szentkereszt-templomban.

Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafent örök boldogságot.

Szerettei – Csíkszereda. 



Véget ért az I. OTP Bowling-
kupa a csíkszeredai bow-
ling-pályán. A múlt héten 

zajló selejtezők alapján tegnap 
rendezték a helyosztókat mindkét 
kategóriában. Az esemény főtámo-
gatója az OTP Bank Románia.

Az I. OTP Bowling-kupát a 
csíkszerdai 300 Bowling Club szer-
vezte a szokásos szabályzattal, vagyis 
mindennap 12 órától lehetett ne-
vezni, és a kötelező négy sorozatot 
legurítani a versenyzőknek. A négy 
sorozat alapján összegyűlt pont-
számok szerint a döntőkre mindkét 
kategóriából 8-8 versenyző jutott 
be. Most is két – haladó és kezdő – 
kategóriában lehetett nevezni.

A pénteken lezárult selejtező 
után tegnap folytatódott az ese-
mény. A játékosoknak az elődöntők 
szintén 12 órakor kezdődtek, kate-
góriánként 8-8 játékos a pénteki 
rangsor alapján játszott egymással, 

a négy kötelező sorozat alapján az 
első négy versenyző jutott tovább 
az összegyűlt pontok alapján.

A középdöntőben rangsorban 
az első négy legjobb már párban 
egymás ellen játszott két megnyert 
meccsig. A két győztes továbbju-
tott a döntőbe, a két vesztes pedig 
a harmadik helyért játszott.

Eredmények
B kategória (kezdők): 1. Var-

ga Ivett, 2. Puskás-Nagy Adél, 3. 
Oltean Corina, 4. Demeter „Ba-
bos”, 5. Kozma Béla, 6. Karácsony 
Mihály, 7. Pop Cristina, 8. Szabó 
Kinga. Legmagasabb sorozat: 
Puskás-Nagy Adél – 202 fa.

A kategória (haladók): 1. Bo-
dor Áron, 2. Gábor Csaba, 3. Karda 
Gyárfás, 4. Tankó Imre, 5. Vass Ár-
pád, 6. Ioance Valentin, 7. Váncza 
Ferenc, 8. Bene Lajos. Legmagasabb 
sorozat: Gábor Csaba – 247 fa.
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I. OTP Bowling-kupa Visszaléphet a Steaua a MOL Ligából

A torna döntősei 

Játsszon velünk és nyerjen!

Egyed Marika a 2. forduló győztese. Nyereményét – egy Adidas focilabdát – a Hargita Népe csík-
szeredai szerkesztőségében veheti át.

Megfejtések: 1. forduló (Melyik évben szerzett bronzérmet Magyarország az EB-n?): 1964; 2. for-
duló (Melyik ország nyerte a legtöbb Európa-bajnokságot?): Németország.

Pénteken Budapesten ülésezett 
a jégkorong MOL Liga szervező-
bizottsága, amelyen elfogadták a 
három csatlakozni kívánó csapat 
ez irányú kérelmét, ám a nevezé-
si határidőt kitolták május 31-ig. 
A Steaua az ülést megelőző na-
pon átiratban értesítette a soro-
zat szervezőit, hogy a jelenlegi 
felállás számára kedvezőtlen, és 
amennyiben nem történik válto-
zás, kilépik a ligából.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Nem kíván részt venni a 
jégkorong MOL Liga 
2012/2013-as idényében 

a Bukaresti Steaua – ez áll a fővá-
rosi csapat csütörtökön a MOL 
Liga szervezőihez eljuttatott leve-
lében. A bukarestieknek ugyanis 
nem tetszik a sorozat jövő évi 
tervezete, nehezményezik, hogy 
a legkevesebb 50 mérkőzéses 
alapszakaszon kívül a hazai baj-
nokságban is részt kell vegyenek, 
ez pedig megterhelő számukra. A 
pénteki, Budapesten tartott liga-
ülésen a Steaua már nem is jelent 
meg, de a Brassói Coronát sem 
képviselte senki.

– A Steaua gyakorlatilag azt a 
javaslatot támogatta, miszerint két 
hatos csoportban küzdöttek volna a 
felek a MOL Liga alapszakaszában, 
a Keleti csoportnak a HSC Csíksze-
reda, a Steaua és a Brassói Corona 

csapatain kívül a Galaci Dunărea 
és a Gyergyószentmiklósi Progym–
VSK Csíkszereda is tagja lett volna. 
Ebben a felállásban gyakorlatilag a 
román bajnokság is lezajlott volna, 
annyi kivétellel, hogy a romániai 
csapatok még a Sportul Studenţesc 
ellen kellett volna megmérkőzze-
nek. Ez azonban kevésbé terhelte 
volna meg a MOL-os csapatokat. A 
Román Jégkorongszövetség (RJSZ) 
javaslatát viszont leszavazták a ma-
gyar csapatok – nyilatkozta lapunk-
nak Portik Ferencz-Tibor, a hazai 
szakszövetség versenybizottságának 
elnöke. Hozzátette, a Steaua veze-
tősége e javaslat elvetését követően 
döntött úgy, hogy visszalép a MOL 
Liga-indulástól.

A pénteki ülésen a négy magyar-
országi csapat szavazatai döntötték 
el a három csatlakozó csapatot, 
ugyanis a HSC Csíkszereda nem 
érvényesítette szavazatát, a barca-
ságiak pedig nem voltak jelen az 
ülésen, a Steaua pedig visszalépését 
követően nem voksolhatott. Döntés 
született arról, hogy a MOL Ligának 
ki kell töltenie a teljes szezont, azaz 
szeptember elejétől március végéig 
kell tartania, és az alapszakaszban 
legalább 50 mérkőzést játszanak a 
csapatok. A negyeddöntő és az elő-
döntő az egyik fél harmadik, a finálé 
pedig az egyik csapat negyedik győ-
zelméig tart majd. Megállapodtak a 
klubok képviselői abban is, hogy az 
átigazolási határidő – a nemzetközi 

szövetség szabályaihoz igazodva – 
2013. január 31. lesz. Nem változ-
nak az eddigi légiós szabályok, va-
gyis egyazon mérkőzésre egy csapat 
öt külföldit nevezhet. A MOL Liga 
nevezési határideje május 31.

Portik Ferencz-Tibor lapunknak 
elmondta, a magyar és a román szö-
vetség vezetői a MOL Ligáról a hé-
ten Helsinkiben sorra kerülő IIHF-
kongresszus alatt tárgyalnak majd. 
A versenybizottság vezetője szerint 
amennyiben a RJSZ ősztől nem lesz 
társszervezője a MOL Ligának, több 
szervezési probléma is felmerülhet, 
többek között a játékvezetői küldés. 
De gondot okozhat a román bajnok-
ság lebonyolítása is, hiszen a MOL 
Liga mellett fontos a hazai sorozat is, 
és amennyiben a Steaua valóban nem 
indul, a HSC Csíkszereda és a Bras-
sói Corona kerül nehéz helyzetbe. 
– A HSC Csíkszereda rendelkezik 
akkora játékosállománnyal, hogy a 
gyengébb ellenfelek ellen ne kell-
jen a legerősebb keretével kiálljon, 
de ezt a brassóiak nem mondhat-
ják el magukról. Az ötvenmeccses 
alapszakasz mellett a romániai csa-
patoknak sokat kell majd utazniuk 
külföldre, és nagyon nehéz lesz 
időpontot találni a hazai bajnokik 
megrendezésére. Remélem, hogy a 
román és a magyar szövetség veze-
tője talál majd egy olyan megoldást, 
amely mind a hazai, mind a ma-
gyarországi kluboknak elfogadható 
lesz. – mondta Portik.



Napról napra
szabadidő

programajánló

Dzsesszfesztivál
Kedden rajtol és vasárnap ér vé-

get Székelyudvarhelyen a Székelyföldi 
Filharmónia szervezésében a második 
ClassJazzFest. A rendezvény célja, hogy a 
nagyérdeművel megismertesse a klasszi-
kus zene és a dzsessz közötti párhuzamo-
kat, illetve a két műfaj ötvözetét. A hét 
folyamán számos koncertet hallgathat 
meg a helyi közönség.

Fotókiállítás
Pénteken nyílik a székelyudvarhelyi 

városi parkban az a szabadtéri fotókiál-
lítás, amelynek anyagát a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont éves 
naptárában szereplő gyermekportrékból 
válogattak össze. Az eseményt a forrás-
központ és Hargita Megye Tanácsa szer-
vezi, a kiállítás része a Székelyudvarhelyi 
Városnapok és a Székelyföld Napok 2012 
programsorozatnak.

Nárciszfesztivál
Huszonhetedik alkalommal tartanak 

Nárciszfesztivált vasárnap a szentegyházi 
nárciszréten. A Hargita Megye Tanácsa, 
Szentegyháza Polgármesteri Hivatala, a 
Gábor Áron Művelődési Ház, valamint 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont által szervezett rendezvényen 
népviseleti parádéval, ünnepi előadások-
kal várják a fesztiválozókat.

Színház
Barabás Árpád előadásában jövő hét-

főn és kedden (május 21-én és 22-én) is-
mét bemutatják Gogol Az őrült naplója 
című monodrámáját. Az őrült naplója 
(1835) egy kishivatalnok tudathasadásos 
állapotának mesteri ábrázolása. Hőse, 
Popriscsin a „normális” világból kilépve 
a betegségbe, a téveszmék fantáziaszülte 
birodalmába menekül, ahol képzelt és 
való összekeveredik.

3D-s mozifilm
Ezen a héten csütörtökön, pénteken, 

szombaton és vasárnap 18 órától az Ame-
rika kapitánya című filmet vetítik 3D-ben 
a Relax Caffe Club 3D mozitermében 
(Székelyudvarhely, Solymossy utca 1. 
szám).

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Tömegfutás

Mozdulj, Udvarhely!

Szombaton ismét megrendezik a IPSE 
városnapi tömegfutást, amelyen a je-
lentkezők a rövid, azaz 3,9 kilométe-

res és a hosszú, vagyis 6,4 kilométeres távon 
mérettetnek meg. A futók a központon 
keresztül a rendőrségig közös útvonalon ha-
ladnak, itt a rövidtávosok a városi piac felé 
kanyarodnak, míg a többiek a Bethlen utcán 

szaladnak egészen a terelőútig, ahol Szom-
batfalva irányába folytatják útjukat. A Juni-
or étterem melletti útkereszteződésben újra 
egyesül a két táv útvonala, és innen halad a 
Tamási Áron utca irányába, majd ismét a 
központ következik, ahonnan éles kanyarral 
fordulnak a Kossuth Lajos utcán a cél felé. A 
benevezés díjtalan.
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Pénzügyi vihar Európában 
és az Egyesült Államokban

A legendás üzletember, Soros György leg-
újabb könyvében a Financial Timesban és 
a New York Review of Booksban megjelent 

tanulmányait foglalja össze. A 2008-as hitelválság 
és következményei című művének folytatásaként is 
felfogható bestseller közérthető magyarázatokkal, 
lényegretörő eszmefuttatásokkal világítja meg az 
amerikai és az európai piacokon – s ennek következ-
tében a világgazdaságban – tapasztalható válságot. 
Kitér a gazdasági összeomlást megalapozó hibás 
intézkedésekre, és nagy fejezetet szán az euróválság 
összetett problematikájának.

A 204 oldalas, keménykötésű könyv 
megvásárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, 
telefon: 0266–210 046, 0751–103 915).

az ajánlata
ma

Hétfő
Az esztendő 135. napja, még 231 nap 

van hátra az év végéig. Napnyugta ma 
20.35-kor, napkelte holnap 5.49-kor. 

Isten éltesse 
Bonifác és Gyöngyi nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Bonifác jelentése a jó sors 

embere, jótevő, a Gyöngyi pedig a Gyöngy-
vér becézett formája. 

Május 14-én történt 
1740. Mária Terézia királynő ország-

gyűlést hívott össze Pozsonyba. 
1796. Edward Jenner angol orvos elő-

ször oltott be himlő ellen egy nyolcéves 
kisgyermeket, az ő kísérletétől számítják a 
modern védőoltások korszakát. 

Május 14-én született 
1837. Esterházy Miksa, a modern ma-

gyar sportélet egyik meghonosítója 
1931. Huszárik Zoltán posztumusz Kos-

suth-díjas filmrendező 
1944. George Lucas Oscar-díjas ameri-

kai filmrendező 

Május 14-én halt meg 
1643. XIII. Lajos francia király 
1998. Frank Sinatra Oscar-díjas ameri-

kai énekes, filmszínész 

a megyéről – országos tévékben

Hétfőn, május 14-én Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke az ECHO TV 
élőben közvetített Napi aktuális című, 20 óra 
55 perckor kezdődő közéleti-politikai műso-
rának vendége. Műsorvezető: Imre Balázs. A 
megyeitanács-elnök kedden a Duna Televízió 
Kárpát Expressz című, 8 óra 5 perckor kezdő-
dő műsorának a vendége. Szerdán, május 16-
án Borboly Csaba az m1 Átjáró című, 12 óra 
30 perckor kezdődő műsorának meghívottja.

www.parapista.com

– Vőm uram, aztán kímélje a kislányomat a nászéjszakán!
– Legyen nyugodt, mama!

– Csak azért mondom, mert áldott állapotban van.

para

hirdetés
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Sylvester Stallone szerepel  
egy Raffaello-freskón?

Rendkívüli hasonlatosság figyelhető 
meg a Vatikáni Múzeumban látha-
tó Raffello-freskó egyik alakja és 

Sylvester Stallone amerikai filmszínész kö-
zött – állapította meg egy turista. Anthony 
Zonfrell, az amerikai Harvard egyetem 
húszéves hallgatója vette észre a hasonló-
ságot, amikor családjával a Vatikáni Múze-
umba látogatott.

Interneten már bejárta a világot Stallone 
fényképe mellette a Raffaello Sanzio (1483–
1520) festette férfi profiljával, melyek tény-
leg egymás ikertestvéreinek tűnnek. A fest-
mény a Vatikáni Múzeum Raffaello festette 
stanzáiban található, az úgynevezett Stan-
za della Segnatura egyik oldalsó falán. A 
festményt Raffello 1511-ben készítette. 
A „reneszánsz Stallone” a trónuson ülő 
IX. Gergely pápa mögött áll bíborosi ru-
hában. Az 1946-ban New Yorkban szüle-

tett amerikai színész nagyszülei egyébként 
a délolasz Bari közeléből vándoroltak az 
Egyesült Államokba...

A fotót Csedő Attila készítette (az Arcélek című pályázatra beküldött alkotás)

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Nyugat, északnyugat felől egyre nagyobb te-
rületen növekszik meg a felhőzet, több helyen 
várható csapadék. Az északi, északkeletei szél  
gyakran megerősödik.

Mielőtt belemelegednénk, rögtön szögez-
zük le, még köszönő viszonyban sem állok 
a focival. Mégis, milyen az ember és elméje, 
eszembe jutott, ha ez az ország egy hatalmas 
futballpálya lenne, a játékszer pedig mondjuk 
a pénz, akkor valószínűleg a Nemzeti Bank 
lenne a bíró, a megfigyelők pedig a Valutaalap 
emberei. Mi pedig azt sem tudnánk, hogy ma 
meccs van, nemhogy ki játszik, vagy kinek 
szurkoljunk. Na de nem erről akartam beszél-
ni, hanem a moziplakátokról. Látom, megint 
kikerültek a hirdetőtáblákra. Hurrá, újból ve-
títés lesz Udvarhelyen. Rég nem volt mozi, kell 
hát egy kis műsor, pláne olyan, melyben mi is 
statiszták vagy valami affélék lehetünk.

Képzeljük el, a város egy hatalmas vetítő-
vászon, melyen a nap huszonnégy órájában 
szünet nélkül pörögnek a különbnél különb 
rendezésű és mélységű történetek. Megy a 
vígjáték, a dráma, a pszichotriller, a kaland-
film, a szappanopera, és áltudományos fan-
tasztikumból, utópiából is kaphatunk bőven, 
sőt a szerencsésebbek még plusz tizennyol-

cas műsorban is részesülhetnek. Főleg most, 
moziszezonban, amikor leg jobb tudásukat 
nyújtva lépnek színre önjelölt filmcsillagjaink, 
a falu mondvacsinált sztárjai, a Küküllő-parti 
Athén kispolgárainak fogadatlan apái. Avagy 
keresztapái, kinek hogy tetszik. Nagy a tüleke-
dés, tolakodás, hisz csak egy vászon van, nem 
férhet fel mindenki rá, legalábbis nem egy idő-
ben. Pedig mindenkire most jött rá a játszhat-
nék. Visszatérne a bukott csillag, feltörekedne 
az ifjú titán, ki tegnap döntötte el, hogy belőle 
sztár lesz, és nyomul az operatőr is, akit még 
egy filmben sem láttunk, de úgy véli, a kamera 
túlsó oldalán a helye.

Nap mint nap kopognak nálad, nálam. 
Azt mondják, most mi leszünk a rendezők, 
adjunk nekik is bár egy jobbacska szerepet. 
Mindegy, csak ott lehessenek, mindegy, csak 
ki ne maradjanak életünk filmjéből. A próba-
olvasáson már túlvagyunk, néhány stílusgya-
korlatot is bemutattak már, a válogatás java, 
a veleje, és az azt rázó viszont csak ezután jön. 
Érdekes film lesz, júniustól forgatjuk.

Rendezők lettünk

                 villanás n Máthé László Ferenc

skandi  KészÍtEttE: bENEdEK ENiKő
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skandipályázatiszelvény 2012.május8.

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

név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................


