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

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

első nagy feladata a helyhatósági választások megszervezése és lebonyolítása lesz. > 2. oldal

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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 isán istván csongor

nincs megoldás

A per szándéka 
is felmerült

E g y éve tart a konfliktus a 
megyei Egészségbiztosítási 

Pénztár és a Családorvosok 
Szövetsége között, miután 
júniusban a legtöbb csa
ládorvosnak nem folyósította a 
pénztár a jövedelme egy részét.

országos föderáció

Összefognak 
a fiatal gazdák

Hargita megyei szakember 
irányítása alatt kezdi meg 

munkáját a Romániai Fiatal Gaz
dák Ország Föderációja – derül 
ki a szervezet pénteki, Szebenben 
tartott alakuló gyűlésen. A meg
választott elnök, Haschi 
András fő feladatának a 
szervezetépítést és a fia
tal gazdák érdekérvényesítésének 
segítését nevezte. 

diáknapok Udvarhelyen

Partikamion-
baleset

Véget értet a XX. Székely ud
var helyi Diáknapok. A ren

dezvényre rányomta bé lyegét 
a péntek délutáni parti
kamionos baleset, mely során 
nyolc diák könnyebben sérült, kettőt 
a kórházban vizsgálnak. 

Lovas parádé 
Csíkszentdomokoson 65Becsukódtak 

a laborajtók 12Endurocross-futam 
Csíkkozmáson

HirDEtésEk

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4265ì
1 amerikai dollár UsD 3,4209ì
100 magyar forint HUF 1,5299ì
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Duşa Mircea tárca nélküli miniszter, Urzică Augusta-Cristina Hargita megyei prefektus és Condrat Octavian alprefektus. Új kormányzás



Urzică Augusta-Cristina Maroshévízen született 1971-ben. 1990-ben 
érettségizett a csíkszeredai 3. Számú Szakközépiskolában, 1998–2002 
között angoltanárként tevékenykedett Maroshévízen, 2003-ban szerzett 
jogi diplomát a Hyperion Egyetemen, 2007-ben pedig magiszteri diplo-
mát a nagyszebeni Lucian Blaga Egyetemen. 2003 óta Vasláb község jegy-
zője. Jól ismeri az angol nyelvet, magyarnyelv-ismeretei közepesek.
Condrat Octavian 1975-ben született Csíkszeredában, az Octa vian 
Goga Gimnáziumban érettségizett 1993-ban. Jogi tanulmányait a 
G. Bariţiu egyetem csíkszeredai távoktatási központjában végezte 
1999-ben, 2008-ban szerzett magiszteri fokozatot a nagyszebeni 
Lucian Blaga Egyetemen. 1997-től a Hargita Megyei Gyermekjog-
védelmi Igazgatóság jogi osztályának munkatársa volt, 2004–2009 
között egy biztosítótársaság jogtanácsosa, majd 2009-től a Hargita 
Megyei Gyermekjogvédelmi Igazgatóság jogi osztályának vezetője. 
Kielégítően beszél franciául és angolul, jól beszél magyarul.

Körkép
csík
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Lassan egy éve tart a konfliktus 
a Hargita Megyei Egészségbizto
sítási Pénztár és a Hargita Me
gyei Családorvosok Szövetsége 
között: tavaly júniusban ugyanis 
a legtöbb családorvosnak nem 
folyósította a pénztár a jövedelme 
egy részét, miután azok megta
gadták a biztosító által felajánlott 
kiegészítő szerződés aláírását. 

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

Jogi segítséget ajánlott fel Bor-
boly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke a Hargita 

Megyei Családorvosok Szövetsége 
és a Hargita Megyei Egészségbiz-
tosító Pénztár közötti konfliktus 
megoldására – áll a megyei tanács 
sajtóosztályának szerkesztőségünk-
be is eljuttatott közleményében. 
Mint a szövegből kiderül, a család-
orvosok tevékenységének segítése 
és a problémák megvitatása céljával 
egyeztetett a múlt héten Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök, a csa-
ládorvosok képviselői és a megyei 
egészségügyi intézmények vezetői, 
valamint a megyei tanács illetékes 
szakemberei. A tárgyalások alap-
témáját az a konfliktus képezte, 
amely a tavaly júniusban alakult ki 
a megyében tevékenykedő család-
orvosok többsége, illetve a megyei 
egészségbiztosító pénztár között, 
amikor ez utóbbi nem folyósította 
a családorvosok jövedelmét arra az 
időszakra, amelyre az orvosok nem 

voltak hajlandók aláírni a kiegészí-
tő szerződéseket.

Dr. Soós Szabó Klára, a Hargita 
Megyei Családorvosok Szövetsé-
gének elnöke azt mondja, ő maga 
juttatta el Borboly Csabának mint 
RMDSZ-tisztségviselőnek azt a 
beadványt, amelyet az elmúlt egy 
évben immár háromszor küldtek el 
az egészségügyi minisztériumba, és 
amelyet az RMDSZ-es egészségügyi 
miniszterek Soós Szabó Klára szerint 
válaszra sem méltattak. 

A megyei tanács közleményé-
ben az áll, hogy mivel a pénztárnak 
és a családorvosoknak nem sikerült 
megegyezniük, az ügy megoldására 
egyetlen törvényes lehetőségnek a 
bírósági eljárás bizonyult. A biztosí-
tóház által javasolt szerződés-kiegé-
szítést alá nem író – a megbeszélésen 
dr. Soós Szabó Klára, a Hargita Me-
gyei Családorvosok Szövetségének 
elnöke által képviselt – családorvo-
soknak Romfeld Mária Magdolna, a 
jogi vezérigazgatóság vezetője segít a 
szükséges perdokumentáció összeál-
lításában.

– Nyilvánvaló, hogy mindkét 
fél hibázott – véli Borboly Csaba, 
aki szerint ezt a helyzetet türelem-
mel és párbeszéddel el lehetett vol-
na kerülni. – Sajnálatos, hogy a pe-
res út  maradt, de Hargita Megye 
Tanácsa segíteni fog a családorvo-
soknak a jogi dolgok előkészítésé-
ben – jelentette ki.

A Borboly Csaba által felajánlott 
jogi segítség kapcsán dr. Soós Sza-
bó Klára úgy fogalmazott, hogy ha 

perre kerül a sor, a családorvosokat 
ügyvéd fogja képviselni, és nem egy 
megyei tanácsi közalkalmazott.

– Van még perünk a megyei 
egészségbiztosítóval, és egy újabb 
pert el szerettünk volna kerülni. 
Ám ha tárgyalások útján nem tu-
dunk egyezségre jutni, jogi útra 
tereljük a dolgot. A Borboly Csaba 
által felajánlott segítséget ez eset-
ben én csak úgy tudom elképzelni, 
ha mondjuk kifizeti annak az ügy-
védnek a díját, aki a családorvoso-
kat képviseli majd a perben – fo-
galmazott Soós Szabó, aki szerint 
a megyétől igazán abban kellett 
volna annak idején a segítség, hogy 
hassanak a biztosító pénztár veze-
tőire, hogy más megyékhez hason-
lóan itt is kössék meg a családorvo-
sokkal a szerződéseket. Ő továbbra 
is fenntartja, hogy tavaly június-
ban egy, már hatályon kívül helye-
zett szerződéshez akart a pénztár 
kiegészítő szerződést aláíratni a 
családorvosokkal, figyelmen kívül 
hagyva azt a megállapodást, ame-
lyet országszinten kötöttek a csa-
ládorvosok a szaktárcával. 

Duda Tihamér,  a Hargita Me-
gyei Egészségbiztosító Pénztár vezér-
igazgatója szerint az általuk javasolt 
szerződés-kiegészítés az előző évek-
ben is alkalmazott gyakorlatot követ-
te, ezért az a 30 családorvos, aki aláír-
ta az okmányt, megkapta a pénzét. A 
kiegészítésre csak a két-három hetes 
időszak áthidalásáért volt szükség, 
hiszen június 15-től már az új szerző-
dések aláírása is megtörtént.

KÖZLEMÉNY
Balánbánya város Helyi Fejlesztési Stratégiáinak 

átdolgozása és aktualizálása
Balánbánya Polgármesteri Hivatala ezúton közli a „Balánbánya 
város Helyi 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 Admi-
nisztratív Kapacitás Fejlesztése Operatív Programon keresztül: 1. 
Prioritási Tengely: „A közpolitikák menedzsmentjének szerkezeti 
és működési javítása”, 1.1 Alapvető Beavatkozási Terület „A politi-
kai-adminisztratív szektor döntéshozási folyamatának javítása”, 4. 
Intézkedés “Helyi fejlesztési stratégiák”, a finanszírozási kérelem Irá-
nyító Hatósági iktatószáma: 386.735 / 2009.09.01, SMIS KÓDJA: 
12864.

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

Úgy érezzük, hogy minden, a projektben való résztvevő tevé-
kenysége, valamint a szaktanácsadókkal való együttműködés ered-
ményeképpen sikerült egy profi helységfejlesztési stratégiát kidol-
gozni, amit az elkövetkezendő években megvalósíthatunk.

Reméljük, hogy a projekt befejezte Balánbánya város fejlődésé-
nek és stratégiai fejlesztésének kezdetét jelenti. 

Balánbánya Polgármesteri Hivatala
A projektben részt vevő csapat

NiNCS MEgoLdáS a CSaLádorvoSoK ÉS aZ EgÉSZSÉgBiZtoSító KoNFLiKtuSára

A per szándéka is felmerült

hirdetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a MOLNAR COMPANY Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. 
május 17-étől kezdődően 4 héten át csütörtöki napokon 10 órától 
megszervezi az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverését. Az ár-
verésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül sor, Testvéri-
ség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 

◆ 2 db DeLonghi márkájú ipari klimatizáló berendezés csarnokba 
– 84 000 illetve 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 részvételi garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munka-
pontjánál vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefon-
számokon.

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 Augusta-Cristina 
személyében első alka-
lommal tölti be nő a pre-

fektusi tisztséget Hargita megyé-
ben, váltva a kormányfelügyelővé 
kinevezett Ladányi László-Zsolt 
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 rosz-
szallását fejezte ki amiatt, hogy 

a beiktatási ceremónián nem 
vett részt valamennyi ún. de-
kon centrált intézmény vezetője, 
ugyanakkor arra figyelmeztette 
az intézményvezetőket, hogy 
„tegyék félre” a politikát, még 
akkor is, ha választási kampány-
ban 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 szociál-liberális 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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Körkép
CSÍK

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 adó� zető 
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  Isán István Csongor

hargitanépe

A Csík térségi tanácsosjelöl-
te ket mutatta be Kelemen Hu-
nor szövetségi elnök és Bor-
boly Csaba, az RMDSZ Hargita 
Megyei Szervezetének elnöke 
pén teki sajtótájékoztatóján a 
városi RMDSZ székházában. 
Borboly kijelentette: a megyei 
tanácsosi listán a cél a kéthar-
mados többség megszerzése.

HN-összefoglaló

Az RMDSZ Csík Terü le ti 
Szervezetének megyei-
ta nácsos-, illetve polgár-

mesterjelöltjeit mutatta be Bor-
boly Csaba, a csíki és a Hargita 
megyei szervezet elnöke pénte-
ken Csíkszeredában, Kelemen 
Hunor szövetségi elnökkel közös 
sajtótájékoztatóján. 

– A megyei tanácsosi listán a 
cél a kétharmad, mert láthattuk, 
milyen sokat számít, amikor egy 
szavazat hiányzik. Ezért arra kér-

jük a választókat, szavazzanak 
és tegyék lehetővé, hogy kéthar-
madban vegyünk részt a megye 
irányításában, hisz most, hogy 
ellenzékben vagyunk, többet és 
még jobban számítunk az európai 
uniós pénzekre, amelyek érde-
kében rengeteg tanácshatározat 
elfogadására van szükség – jelen-
tette ki a megyei tanács elnöke.

Borboly közölte, az elkövet-
kező négy évben a Hargita me-
gyei RMDSZ szeretne minél 
nagyobb hangsúlyt fektetni az 
iskolai oktatásra és a felnőttokta-
tásra, ezáltal pedig új munkahe-
lyek teremtésére. A polgármeste-
rek tekintetében Csíkszeredában 
Ráduly Róbert Kálmán indul újra, 
Csíkcsicsóban Becze Attilát indít-
ják, Csíkszentgyörgyön György 
Józsefet, Dánfalván Bőjte Csongor-
Ernő, Domokoson a korábban füg-
getlenként induló Ferencz Alajos, 
Gyimesfelsőlokon Timár Zsombor, 

Gyimesközéplokon Mihók Péter, a 
Kászonokban András Zoltán, Koz-
máson Bodó Dávid, Madarason 
Bíró László, Madéfalván Szentes 
Csaba, Pálfalván Ferencz Csaba 
indul tisztségért. Rákoson szintén 
újrázna Császár Attila, Szentimrén 
Kencse Előd, Szentkirályon Székely 
Ernő, Csíkszentléleken Pál Péter, 
Csíkszentmártonban Gergely And-
rás, Csíkszentmihályon Kósa Péter, 
Szentsimonban Fábián László, 
Szenttamáson Márk Tibor, Szép-
vízen Ferencz Tibor, Tusnádon 
Rafain Endre a jelölt. Balánbányán 
Brezovszky György független je-
löltet támogatja az RMDSZ. – 
Polgármesterjelölt jeinknél oda� -
gyeltünk arra, hogy ahol jó volt a 
teljesítmény, ott folytatásra legyen 
lehetőség – kommentálta a listát 
Borboly Csaba.

Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnök úgy fogalmazott: „Az 
RMDSZ 2012-ben átlépte a bűvös 

határt, több mint 10 ezer önkor-
mányzati jelöltünk van, több mint 
320 polgármesterrel szállunk ver-
senybe, 13 önkormányzati, megyei 
önkormányzati tisztségre indítunk 
jelölteket, és bízom benne, hogy 
majd azt tudjuk mondani, hogy 
több mint 280 települést veze-
tünk, hisz továbbra is azt vallom, 
hogy az önkormányzatokban van 
a legnagyobb erőnk, ott születnek 
azok a döntések, melyek legin-
kább befolyásolják az emberek 
életét.” Hozzátette, a helyhatósá-
gi választásokat felvezető négy 
hétben elutasítják a negatív 
kampányt, és a maguk részéről 
az eddig elért eredményeik-
re támaszkodnak. A választási 
programot úgy írták meg, hogy 
az erdélyi konzultációban leírt, 
elhangzott véleményeket vették 
� gyelembe. – Több mint 80 ezer 
családdal beszélgettünk 2011-
ben, és azt mondhatjuk, hogy ők 

írták az RMDSZ idei programját. 
Ezekre a véleményekre alapoz-
zuk azt, hogy az elkövetkezendő 
négy esztendőben mit szeretnénk 
megvalósítani – fogalmazott Ke-
lemen. A kormányzásban ellen-
zékbe vonult szövetségről kije-
lentette: „Az, hogy nem vagyunk 
kormányon, nem tragédia, a poli-
tika ilyen, nekünk egy szövetsége-
sünk volt és van, mindegy, hogy 
kormányon vagy ellenzékben va-
gyunk, és az az erdélyi magyarság.  
Mi ezentúl is a közösség érdekeit 
fogjuk képviselni. Sajnos mostan-
tól jóra nem számíthatunk, rosszra 
viszont annál többre. A legradi-
kálisabb, amit a mostani kormány 
be akar vezetni, az egyfordulós 
többségi elvű választási rendszer, 
ami felborítja és teljesen átírja a vá-
lasztók akaratát. Ezt az RMDSZ 
nem tudja elfogadni, hisz Romá-
niában az arányos képviseleti elv 
működőképes.”

Borboly: a megyei tanácsban a cél a kétharmad

Kelemen Hunor a szövetség országos stratégiájáról, Borboly Csaba a megyei célokról beszélt. Eredményekre alapoznak

Országos kampányrajt az MPP-nél és az EMNP-nél is

Pénteken hivatalosan is elkezdődött a június 10-i önkormány-
zati választásokat felvezető, időben mintegy négy hetet felölelő 
politikai kampány, amely az urnák megnyitása előtt 24 órával, 
azaz június 9-én reggel 7 órakor ér véget.

A Magyar Polgári Párt 111 településen indít polgár-
mesterjelöltet, az önkormányzati testületek jelöltlistáin pedig 
több mint 2500 név szerepel az MPP választási jele alatt. Or-
bán Balázs kampányfőnök az MTI-nek nyilatkozva azt mondta: 
a párt a „Magyar Polgári Párt – az emberek pártján!” jelszóval 
kampányol. Az MPP négy évvel ezelőtt a magyar szavazatok 15 
százalékát szerezte meg Erdélyben, ezen belül pedig a Székelyföl-
dön a voksok több mint egyharmadát.

Az Erdélyi Magyar Néppárt a „Hiszünk Erdélyben” jelszóval 
kampányol. Az EMNP a nyitónapon kiadott közleménye szerint 
nem ingyenkoncertekkel, fesztiválos-majálisos programmal szó-
lítják meg a magyar közösséget, hanem olyan tevékenységeket 
szerveznek, amelyekbe a lakosok is bekapcsolódhatnak, és tehet-
nek valamit közvetlen vagy tágabb környezetükért, településü-
kért. Az EMNP több mint 2000 önkormányzati jelöltet indít, 80 
településen állított saját polgármesterjelöltet, máshol – például 
Gyergyószentmiklóson vagy Sepsiszentgyörgyön – támogatja az 
MPP vagy az RMDSZ tisztségben lévő polgármesterének újra-
választását.
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Útjavítás kalákával Csinódban

Körkép

Daczó Katalin
daczo.katalin@hargitanepe.ro

Mintegy egy kilométeres, 
eddig csak szekérrel és 
traktorral járható út-

szakasz feljavítása érdekében köz-
munkáztak az elmúlt pénteken és 
szombaton a csinódiak. Pénteken 
tizenhárom fogat és egy pótkocsis 
TAF, szombaton tíz fogat hordta 

folyamatosan a követ több kilo-
méter távolságból az útjavításhoz. 
Az Őrház patakán tizenöt család 
lakik, de a kalákában nemcsak ők 
vettek részt, hanem sokan mások 
is a településről, akiknek kaszá-
lójuk vagy erdőjük van arrafelé. 
Csíkszentgyörgy Önkormány-
zata biztosította az átereszekhez 
a csöveket, a cementgyűrűket 

és mindkét napra a kotrógépet, 
ami nagyon hatékonnyá tette a 
munkát. A csinódiak remélik, 
hogy ezután személygépkocsival 
is könnyebben megközelíthető 
lesz az Őrház pataka, ugyanis 
a személygépkocsi-tulajdono-
sok száma egyre nő az alig több 
mint háromszáz lelket számláló 
településen.

Tucatnyi fogat hordta a követ  az útjavításhoz. Nemcsak az Őrház patakán lakó családok életét teszi kényelmesebbé 

A két hete átadott játszótér. A kicsik örömét, szüleik nyugalmát jelenti fotó: tamás attila

 hirdetés

Megkerült harang, játszótér és közösségi teret biztosító pincehelyiség

Virágzó unitárius egyházközség Homoródszentpálon
az aktív közösségi élet meg-
szervezését, illetve az egyház-
községen belül számos meg-
valósítást tudhat magáénak az 
egyesült államokban, valamint 
angliában is tanult tódor há-
zaspár, akik immár tizenegy éve 
vezetik a homoródszentpáli uni-
tárius egyházközséget: tódor 
csaba a község lelkésze, fele-
sége, éva a kántori feladatokat 
látja el, emellett gyermekeket 
oktat és nevel. a közösségi 
életről, megvalósításokról láto-
gatásunk alkalmával a tisztele-
tes asszonnyal beszélgettünk.

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 kö-
zösségi szinten – mondta Tódor Éva, 
a tiszteletes felesége, aki kántorként 
is tevékenykedik. – Megpróbáljuk 
az embereket minél jobban bevonni 
közösségi programokba, a biblia-
órákon vagy éppen a vegyes kórus 
próbáin férjes asszonyok, komáik és 
feleségeik által meggyőzött férfiak 
is részt vesznek, fellépéseikkel szí-
nesebbé téve egyházi ünnepeinket. 
Úgy látjuk, hogy az emberek egy 
része igényli a közösségi életet, fő-
ként az idősek, akik a mezei munka 
befejeztével, általában ősztől jönnek 

a bibliaórákra, ahol a férjem biblia-
magyarázásokat tart: kiemelnek egy 
részt a szentírásból, és azt közösen 
megbeszélik. Általában azzal ér-
velnek az idős nénik, bácsik, hogy 
jobban szeretnek társaságban lenni, 
mint otthon ülni a televízió, rádió 
előtt, amikor nincs mezei munka. 
Farsangkor négy alkalommal szerve-
zünk teaestet, amelyet a négy tizedre 
osztott faluközösség tagjai hoznak 
össze. Az asszonyok ilyenkor tortát, 
süteményeket sütnek, amit eladnak, 
a befolyt pénzt pedig közösségi cé-
lokra fordítjuk.

közösségi teret biztosító
pincehelyiség
Tódor Éva megmutatta a fel-

újított közösségi pincehelyiséget is, 
aminek létrejöttét sikertörténetként 
könyvelik el. Az 1860-ban 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 bővíteni 
a létesítmény funkcióit, hogy lehes-
sen itt majd főzni és különböző prog-
ramokat szervezni az idősek számára 
– közölte a tiszteletes asszony.

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 épüle-
tének 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 faanya-
got helyi asztalosmester faragta 
ki a tél folyamán, tavasszal az apu-
kák kalákában illesztették össze 

a különböző faelemeket. Az idős 
nénik, nagymamák is szívesen 
adakoztak, és bekapcsolódtak 
ebbe az akcióba, hiszen a nyáron 
hazaérkező unokáik majd örülni 
fognak ennek a játszótérnek – 
magyarázta a tiszteletes asszony. 
A mutatók alapján egyébként 
gyarapodóban van az 500-as lé-
lekszámú faluközösség, hiszen a 
90-es évekkel ellentétben ma már 
egyre több gyerek születik évente, 
néhány család már harmadik gye-
reket is vállal. 

a megkerült harang
– Két harang volt annak idején 

a helyi unitárius templom tornyá-
ban, amelyek közül a nagyobbat 
az első világháború idején vitték 
el, hogy beöntsék ágyúnak. Ez 
egy 1542-ből származó Korniss-
harang volt, amelyről kiderült, 
hogy mégsem esett a háború ál-
dozatául, hiszen Esztergomban 
kiállították több más eltűntnek 

nyilvánított haranggal együtt. Saj-
nos mire ez tudomásunkra jutott, 
már lejárt a visszaigénylés ideje, így 
nem térhetett vissza. Azonban a 
magyar államtól 2 millió forintot 
kaptunk egy új harang öntésére. 
Ezt Székelyudvarhelyen öntötték a 
régi harang mintájára, így az addig 
azt helyettesítő „kicsi” Korniss-
harangot kiállítottuk a templom-
ban, míg az új a toronyban kapott 
helyet. Az idei év virágvasárnapján 
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 90-en, 
100-an szoktak részt venni, akik 
pedig tehetik, és ide köti őket a 
munkájuk és családjuk, aktívan 
bekapcsolódnak az egyházközös-
ség mindennapi életébe – összeg-
zett a tiszteletes felesége.

Tamás Attila

Tódor Éva. Családban és közösségben
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SikereS nyílt napok a Sapientián 

Becsukódtak a laborajtók

Diákvetélkedő Gyimesközéplokon

orSzágoS tantárgyverSeny CSíkSzeredában

Alkalmazói és programozói próbák a versenyzőknek

csík

Körkép
Öt középiskola részvételével és 
150 kísérletezni vágyó látogató
val sikeresnek mondják a szer
vezők a Nyílt Laborajtók néven 
meghirdetett rendezvényt. a nyílt 
napokon a látványos, beszédes 
kísérletekkel, a kiscsoportos 
foglalkozásokkal és a virtuális 
tér felé való nyitással a tudás
átadás mellett a „diákfogás” volt 
a Sapientia – EMTE Műszaki és 
társadalomtudományi karának 
keretében működő Biomérnöki 
és Élelmiszertudományi tanszé
kének nem titkolt szándéka.

Bemutató tanársegédekké 
avanzsáltak két napra a 
Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Műszaki és 
Társadalomtudományi Karának 
keretében működő Biomérnöki 
és Élelmiszertudományi Tanszé
kének első és másodéves diákjai. 
A Nyílt Laborajtók néven meghir
detett rendezvény lelkes önkén
tesei, a szervező tanszék diákjai 
közvetlen módon, saját kíváncsi
ságukra alapozva, szaktantárgyaik 
– a kémia és biológia – iránti tisz
teletükről tanúságot téve várták 
és fogadták a csíkszeredai, sep
siszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, 
brassói és székelyudvarhelyi kö
zépiskolákból érkező diákokat.

Diák-tanárok mutatták be
a kísérleteket
Fehér köpenyben, kitűzővel 

és a bemutatásra kínált kísérlet 

szakmai leírásával felszerelkezve 
álltak az első és másodéves, élel
miszermérnökit végző hallgatók 
a csíkszeredai Sapientia – EMTE 
épületének előterében. Először 
csak a középiskolás diákok mö
gül figyelem az eseményeket, 
míg egy diákjait szemmel tartó 
tanárnő be nem von a kísérletbe. 
Alkoholszondát készít éppen az 

elsőéves hallgató, elmagyaráz
za, mit, miért és hogyan csinál, 
és mikor elkészült, az egyik ki
lencedikes tanuló kezébe adja 
a kémcsövet, felszólítva, hogy 
fújjon bele. A folyadék sárgáról 
zöld színre vált – ha az ellenőr
zés közúton és sofőrrel történik 
meg, a jogosítványába kerülne ez 
a lehelet. A tanárnő viccesen meg 

is jegyzi diákjainak, el kell vennie 
a kémiakönyvüket.

– Tanáraink nagyon rugalma
sak, ha a CSI Helyszínelők sorozat
ból látott ötleteket ki szeretnénk 
próbálni, biztosan megengednék. 
Számunkra érthetetlen módon 
csak a TNT előállítását nem 
akarják támogatni – viccelődtek 
az előtérben a Megtalálom a bű-

nöst névre keresztelt, az ujjlenyo
matelőhívást bemutató kísérletet 
vezető diákok. A rendezvény szá
mukra érdekes vonatkozásáról el
mondták, a nyílt napok keretében 
olyan kísérleteket végezhetnek, 
próbálhatnak ki, amelyekre eddig 
még nem volt lehetőségük, esetleg 
benne sincsenek a tananyagban.

Fortyogott 
a boszorkánykonyha
Hasonló volt a részt vevő közép

iskolások motivációja is: a puskapor 
előállítására, a vihar generálására a 
kémcsőben vagy a baktériumfestés
re, DNSizolálásra nem minden is
kolában van lehetőség a biológia és 
kémiaórákon. A kísérletek bizton
ságos lebonyolításáról a vezető és a 
csoportokat kísérő tanárok gondos
kodtak, akiknek szintén jó alkalom 
volt a nyílt nap a tapasztalatcserére, 
a szakmai kérdések megbeszélésére.

Az utca embere 
nem érdekelt
Az idén harmadik kiadását meg

élt rendezvény újdonsága volt, hogy 
nemcsak a középiskolásokat célozta 
meg, hanem bárkit szívesen láttak 
a jól felszerelt laboratóriumokban. 
Ezzel a lehetőséggel viszont kevesen 
éltek – tudtuk meg Mara Gyöngy
vér főszervezőtől. Az adjunktus 
elmondta, a La borkukac Diákvetél
kedő és a Nyílt Laborajtók rendezvé
nyeik minden évben megnyernek új 
diákokat a tanszéknek.

Darvas Beáta

MegHívÓ
Hétfőn, május 14én 19 órától 

tartja kampányindító 
rendezvényét Csíkszereda 

RMDSZszínekben induló 
önkormányzati csapata a 

Csíki Játékszín nagytermében.
A kampányindítón jelen lesz 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szö
vetségi elnöke, a Szövetség csík
szeredai megyei önkormányzati 
képviselőjelöltjei, Ráduly Róbert 
Kálmán, az RMDSZ polgármes
terjelöltje, valamint az előválasz
táson rangsorolt 21 városi önkor
mányzati képviselőjelölt.
Tisztelettel és szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!
Az RMDSZ Csíkszeredai 

Városi Szervezete

Nyílt Laborajtók: a természettudományok iránti érdeklődést kívánták felkelteni az érdekes és látványos kísérletekkel fotó: balázs árpád

hirDetés

A hét végén Csíkszeredában ren
dezték meg az alkalmazott szá
mítástechnika tantárgyverseny 
országos szakaszát. a versenyre 
az ország minden megyéjéből ér
keztek résztvevők.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Acsíkszeredai Kós Károly 
Építészeti Szakközépisko
la látta vendégül az elmúlt  

hét végén az alkalmazott számítás
technika tantárgyverseny országos 
szakaszára érkezett 192 középisko

lást. A tantárgyversenyt a házigazda 
iskola, a Venczel József Faipari Szak
középiskola, a Kájoni János Keres
kedelmi Szakközépiskola, a Márton 
Áron Gimnázium és a Segítő Mária 
Gimnázium informatika szakter
meiben bonyolították le.

A verseny két próbából állt: 
az alkalmazói feladatokat évfolya
monként állították össze a vizsgáz
tató bizottságok, a programozói 
rész pedig mindenkinek szólt. A 
IX–X. osztályosoknak az elméleti 
feladatok megoldása után számító
gépes gyakorlatokat kellett megol

daniuk, a XI–XII. osztályosoknak 
pedig az elmélet után egy projektet 
kellett bemutatniuk.

A programozói feladatsor gya
korlati próbából állt, ami után 
minden diáknak meg kellett vé
denie saját projektjét.

A Hargita megyei versenyzők 
Székelyudvarhelyről érkeztek, 
mindkét diák a középmezőnyben 
végzett.

Miklós Csaba szakfelügyelő 
elmondta, hogy konkurenciát je
lent ennek a versenynek a Nemes 
Tihamér programozói verseny, 

valamint a tanfelügyelőség által 
szervezett informatikaverseny is. 
A magyar anyanyelvű diákoknak 
a nyelvi nehézséget is le kell küz
deniük az országos tantárgyverse
nyen, amennyiben a bizottság előtt 
a projektjeiket előnyösebb lenne 
román nyelven megvédeniük.

Az alkalmazott számítástech
nikai országos verseny díjait ugyan
olyan arányban biztosította az 
oktatási minisztérium, a Micro
soft, valamint a romániai ECDL
központ. A nyertesek pénzjuta
lomban részesültek.

HN-információ

Gyermekzsivalytól vissz han
goztak a gyimes kö zép loki 
Bükkhavas patakát körül

vevő havasok szombaton, a hatodik 
alkalommal megszervezett Föld
napi vetélkedőn. A környezettuda
tosságra nevelő játékos versenyre 
idén 19, egyenként négyfős gyer
mekcsapat jelentkezett a csíkmind
szenti, csíkpálfalvi, csíkszépvízi, 
gyimesfelsőloki, gyimesbükki és 
hidegségi iskolákból – közölte Rácz 
Árpád iskolaigazgató, a vetélkedő fő
szervezője. Az ötnyolcadik osztályos 

diákokból álló csapatok induláskor 
egy térképet és menetlevelet kaptak. 
Az útvonalon, amely a Bagolykő 
mellett is elvezetett, 8 állomást kel
lett megkeressenek, ezeknél felada
tok vártak rájuk: számot adtak a 
ragadozó madarakhoz fűződő isme
reteikről, rímfaragásból, gyógynövé
nyek felismeréséből, tájékozódásból 
térkép és iránytű használatával, ro
mán nyelvismeretből és énektudás
ból. Megérkezésükkor a Csángó If
jak Középloki Közössége vendégelte 
meg őket, majd a próbákon össze
gyűjtött pontok alapján eredményt 

hirdettek: harmadik lett a Hidegségi 
Általános Iskola Turul nevű csapata, 
második a gyimesfelsőloki Domokos 
Pál Péter Általános Iskola Kis zöldek 
csapata, a jelképes dobogó legfelső 
fokára a Hidegségi Általános Iskola 
Sasszemek elnevezésű csapata állt 
fel. A versenyen részt vevő diákok 
emléklapot kaptak, a nyerteseket 
a csíkpálfalvi és a hidegségi iskolák 
által biztosított díjakkal tüntették 
ki. A rendezvény végén mindenki 
meghívást kapott a VII. vetélkedőre, 
amelyet jövőben Barckos patakán 
fognak megrendezni. Közös öröm. 19, egyenként négyfős csapat nevezett be a vetélkedőre  



Nagy tömeget mozdított meg az 
idény első nyári lovasrendezvénye, 
a II. Csík szent domokosi Lovasnap. 
A hűvös idő ellenére több százan 
voltak, akik kitartóan végignézték 
a rendezvény színes programjait. 
Az időjárás a szervezők mellé 
szegődött, noha a viharfelhők 
folyamatosan kerülgették Csík
szent domokost, sikerült a záróak
kordok alatt lehullt néhány csepp 
esővel megúszniuk.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Parádés rendezvénynek adott 
otthon Csíkszentdomokos az 
elmúlt hét végén, itt adtak ta

lálkát egymásnak idén először a tér
ség lovasai, díjugratók, lovasíjászok, 
fogathajtók. Mint az várható volt, a 
rendezvényt nagy érdeklődés övezte, 
a helyszínhez közeledve az út mellé 
parkolt számtalan autó árulkodott 
arról, hogy valami történik a közel
ben. A lovasnapoknak otthont adó  
sportpálya körüli alkalmi kerítés 
mellett alig lehetett helyet találni, 
különösen a nehezebben hajtha
tó akadályok közelében alakultak 
ki nagyobb nézői csoportok. A 
lovasnap gerincét a fogathajtók küz
delemsorozata alkotta, a különböző 
versenyszámokban összesen 23 fogat 
vonult fel, de izgalmas látványossá
got szolgáltattak a díjugratók, illetve 
az íjászok is. A lovasnap nyitányában 
négy díjugratónak szurkolhatott a 
közönség, Busuioc Edit, Imre Kata
lin, Bajkó Kriszta és Adorjáni Szabó 
Lajos mutatták be a nézőknek az 
ugrató sport szépségeit, majd a sepsi

szentgyörgyi Pászka Lehet lovasíjász 
bemutatója bűvölte el a nagyérde
műt.

A fogathajtók versenye az egyes 
fogatok küzdelmével indult, a ka
tegóriában az év első versenyén a 
csíkkarcfalvi Szekeres Szilárdnak 
sikerült legjobban teljesíteni, máso
dik a szintén csíkkarcfalvi Kozma 
Ervin lett, a harmadik helyet pe
dig a Csíkvacsárcsiból érkező Péter 
Sándornak sikerült megszerezni. 
Látványos volt a kettes fogatok ver

senye, ebben a versenyszámban volt 
legnépesebb a mezőny, végül az első 
helyet a gyergyószentmiklósi Orosz 
Lászlónak sikerült megszereznie, 
második lett az újtusnádi Szőcs Le
hel, a dobogó harmadik fokára pe
dig a gyergyószentmiklósi Romfeld 
Zsoltnak sikerült fellépnie a verse
nyen nyújtott teljesítmény alapján. 
A rendezvényen két parádésan kiál
lított négylovas fogat is megjelent, 
az angyalosi Váncsa Jenő, illetve a 
kovásznai Bodó Zoltán mutatta be, 

mit is kellett tudnia egykor, a négy
lovas uradalmi hintót hajtó kocsis
nak. Kettejük megmérettetése Bodó 
Zoltán javára dőlt el, aki ismételten 
bebizonyította, hogy nem véletlenül 
tartják szakmai berkekben az ország 
legügyesebb kezű hajtójának.

– Öröm nézni, hogy ilyen sokan 
eljöttek, hiszen nem is olyan könnyű 
manapság az embereket kicsábítani a 
televízió vagy a számítógép elől. Úgy 
tűnik azonban a lovak szeretete, a 
lovassportok iránti érdeklődés Szé

kelyföldön szerencsére még mindig 
nagyobb vonzerővel bír, mint a kép
ernyő – fogalmazott Becze István 
megyei tanácsos a jól sikerült ren
dezvény margóján.

– Jó volt az időzítés, hiszen a 
gazdálkodó emberek többsége már 
befejezte a tavaszi munkálatokat, 
másrészt pedig ez az első lovasver
seny az idén – vélekedett Ferencz 
Tibor, Csíkszépvíz polgármestere, 
régi fogathajtó, aki a kettes fogatok 
versenyén indult saját tenyésztésű 
lovaival. – A jó középmezőnyben 
szoktam hajtóként szerepelni, így 
nem a versenyzői teljesíményemre 
vagyok büszke, inkább arra, hogy 
saját tenyésztésű állatokkal tudok 
itt lenni, illetve arra is, hogy például 
a kovásznai négyes fogat lovainak 
egyike szintén az én istállómban 
született – mutatott a négylovas 
kocsi előtt parádézó egyik szürkére 
Ferencz.

Ferencz Alajos, Csíkszent domo
kos polgármestere az eget kémlelte: – 
Szerencsére az idő kitartott, nagyon 
aggódtunk, hogy az eső elmossa a 
rendezvényt – mondta megköny
nyebbülten az utolsó fogatok felvo
nulásakor az elöljáró. Esőcseppek 
nélkül azonban nem úszták meg a 
lovasok, hiszen az utolsó verseny
számba, a nehéz fogatok vetélkedő
jébe, bizony beleesett kissé. Ennek el
lenére a hat résztvevő nem zavartatta 
magát, kitartott a közönség is, végül 
a kategóriában legügyesebbnek Fe
rencz Zoltán bizonyult, második 
Bodó Béla lett, harmadik helyen 
pedig Dobos Albert és Máthé Csaba 
közösen kiállított fogata végzett.
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Lovas parádé a focipályán

Hirdetés

A csíkszépvízi Ferencz Tibor saját tenyésztésű lovakkal. Akadályok között fotó: hompoth loránd
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gyergyó

Körkép
Életre kelt szÉkely múlt a salamon ernő Gimnáziumban

Hagyományőrző nap muzsikaszóval 
tűzoltók találkozója GyerGyószárheGyen

A 105 éves önkéntes alakulat
kovácsműhelyek kopácsolása, 
hegedűszó, táncos lábak ritmu-
sos kopogása és töltött káposz-
ta illata: a gyökerekhez igyekez-
tek visszanyúlni a salamon ernő 
Gimnáziumban a tarisznyás már
ton útján elnevezésű, kilencedik 
alkalommal megszervezett ha-
gyományőrző napon.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Teret adni a székely hagyo
mányoknak, interaktívan 
ismertetve a nagyapák 

által hagyott örökséget az ifjabb 
generációval – ez volt a fő célki
tűzése a kilencedik alkalommal 
megszervezett hagyományőrző 
napoknak a Salamon Ernő Gim
náziumban. Az osztálytermek és 
az iskola udvara átalakult, teret 
engedve népviseleti kiállítás
nak, hagyományos szerszámok
nak, hang szereknek, népmesék, 
legendák figuráinak. Szövőnő 
szorgoskodott a folyosón elhe
lyezett szövőszéken, az udvarban 
kialakított kovácsműhelyben a 
lópatkolást is megtekinthették  
a résztvevők. Hegedűn és citerán 
játszottak a diákok, talpalávalót 
húzva társaiknak. A rendezvény 
leglátványosabb mozzanataként 
több mint 500, népviseletbe öl
tözött fiatal vonult ki az iskola 
előtti térre, ahol körtáncot jártak 
és népdalokat énekeltek, így is 
átadva az ünnepség hangulatát az 
arrajáróknak.

– Kilenc évvel korábban Pa
tek Mária volt aligazgatónő el
képzelése alapján született meg 
a hagyományőrző nap, amely az 
első évben még csak arról szólt, 
hogy szünetekben népdalokat 
énekeltünk. Aztán a diákok és 
tanárok lelkesedésének köszönhe
tően egy rangos eseménnyé nőtte 
ki magát – mondta Ferenczi At
tila, a Salamon Ernő Gimnázium 
aligazgatója. – A rendezvény a 
már kialakított, hagyományos 
keret szerint épül fel, a gyerekek 
népviseletben jönnek iskolába, 
otthonról hozott anyagokból te
matikus minimúzeumokat alakí
tanak ki, énekelnek, táncolnak, 
vetélkedőkön vesznek részt. Évről 
évre több diákunk kapcsolódik 
be a mozgalomba, ez arra késztet, 
hogy a hagyományőrző napot 

ezután is megszervezzük. An
nak függvényében, hogy melyik 
osztályban jelent meg a legtöbb 
diák népviseletben, kiválasztották 
a „legszékelyebb osztály” címre 
érdemesült közösséget, emellett 
meghívott zsűri rangsorolta az 
osztálymúzeumokat is. A mun
kában és mulatásban elfáradtak 
elemózsiát is kaptak, hiszen amel
lett, hogy hatalmas edényekben 
főtt a töltött káposzta, volt, aki 
hagymával, szalonnával és túróval 
kínálgatta a nézelődőket. A ren
dezvényen a gyergyószentmiklósi 
iskolák diákjai mellett turistákkal 
is lehetett találkozni, akik kíván
csiságból tértek be az iskolába, 
és elmondásuk szerint nagyobb 
élményben volt részük, mint amit 
egy múzeumlátogatás biztosítha
tott volna számukra.

„egy felkérést kaptam: egy 
jó felkérést, jó ügyért. És vá-
rom a folytatását” – mondta 
a Gyergyó területi webtV
nek adott interjújában balázs 
Fecó, a korálkoncert előtt 
arra válaszolván, miért épp 
kampánystarton koncertezik 
életében először Gyergyóban. 
az rmDsz gyergyói kampány-
nyitó koncertjét a szervezők 
nem  tűzdelték politikai szó-
noklatokkal, megváltást ígé-
rő „szpícsekkel”.

Noha a Gyergyószent mik
lóson és a gyergyói tér
ségben kiplakátolt hir

detések, bannerek, beköszöntők 
és az előzetes Gyergyó Területi 
RMDSZes sajtótájékoztatók je
lezték az egyértelmű informáci
ót, hogy a május 11i kampány
startra legendás koncertet hoz az 
RMDSZ Gyergyószentmiklósra, 
a Gyergyó területi szervezet kam
pánystábja már jó előre eldön
tötte: változtat a „politikaszagú” 
becsalogatások mellékízzel járó 
szabványgyakorlatán. 

Ehhez a kommunikációhoz 
já rult hozzá a területi hon
lap webmédián, a http://www.
rmdsz gyergyoterulet.ron indult 
saját webTVlehetőség – utóbbi a 
Gyer gyó terület választói közös
sége, a tiszta választások szolgála
tában, interaktívan nyitott szin
tén a koncert napjától „kampány 
üzemmódban” – 24 órás hírszol
gálattal. Ugyanitt incidensek, 
visszaélések telefonos felvételeit 
is fogadják, választói bejelenté
seket, s a honlap sajtószolgálata 
utánajár a kétes eseményeknek. 
A terület honlapja két műfajt fed 
le a kampány alatt: hírportálként 
működik Gyergyó területen – és 
ehhez saját minitudósítói háló
zatot épített márciustól a telepü
lések RMDSZes kampánysajtó
saiból –, s a kampány ideje alatt 
saját készítésű bemutatkozó vi
deót közvetít, saját stúdióbeszél
getéseket, vitaműsorokat készít a 
jelöltjeivel a Multimédia Stúdió 
közreműködésével.

A No sugar helyi zenekar – 
XFaktorból ismert frontembere, 
Bagossy Norbert – bemelegítő 

órája, valamint a bő másfél órás 
KORÁLkoncert alatt a rendez
vény konferansziéja, Sipos Betti 
tévés személyiség mindössze a 
Gyergyó területi webTVt és a te
rület weboldalát hirdette az egy
begyűlteknek: komótos, otthoni 
olvasásra és webtévézésre.

A koncertre látogató ismerős 
gyergyóiakkal az RMDSZ terü
leti jelöltjei magánemberekként, 
kötetlenül társalogtak.

„Eltelt négy esztendő, ami 
alatt a munkánkkal nyertük meg 
az embereket, azon jelöltjeink 
pedig, akik most próbálják ki 
erejüket, ugyanazt teszik a kam
pány egy hónapja alatt, mint mi 
mindannyian: az emberek közé 
menvén elmagyarázzák, mit ter
veznek, mit valósítottak meg, mit 
akarnak jobbá tenni. – mondta 
megkeresésünkre Bende Sándor, 
a Gyergyó Területi RMDSZ el
nöke. – Ehhez a stratégiához nem 
kell világsztárok hírnevére szörföl
ve szónokolnunk. Nem színpad
ról, hanem úgy, hogy párbeszéd, 
akár vita, mindenképp kapcsolat 
és véleménycsere épülhessen. Ez 

a koncert, Balázs Fecó vállalása és 
zenéje a város és térség lakóinak 
egy ajándék volt: egy tiszta aján
dék, az RMDSZ költségére.”

Az RMDSZ gyergyói webTV
jének adott, mától (május 14., 
hétfő) látható interjúban a negy
venéves zenészi pályája alatt Gyer

gyóban most először járó Balázs 
Fecó a Gyilkostóról, László Attila 
kézdivásárhelyi ifjú énekesről és a 
tehetségkutató műsorokról, a ze
nésztárs Hobó által Rusz László né
ven írt KORÁLdalszövegről, és a 
jelenlegi világban való életérzéséről 
mesél. (x)

GyerGyó területi rmDsz: mi párbeszÉDDel kampányolunk – nem nyomjuk le jelöltjeinket a zenehallGatók torkán

Tiszta ajándékba, Gyergyónak: KORÁL

Eleven múlt. Székely ruhás lányok és fiúk fogadták a betévedt turistákat

Fennállásának 105. évforduló ját 
ünnepelte a szárhegyi önkéntes 
tűzoltó alakulat, az ese ményre 
a környező falvakról, illetve ma
gyarországról is érkeztek ün-
neplő bajtársak.  

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Atérség önkéntesei és ma
gyarországi vendégek ün
nepelték együtt, hogy 

105. éve létezik a Szárhegyi 
Önkéntes Tűzoltó Alakulat. A 
Szárhegyi Tűzoltónap ünnep
ségét a tűzoltók imájával, illet
ve a szárhegyi tűzoltóindulóval 
nyitották, ezt követően Gábor 
László polgármester összegezte 
az elmúlt évek eredményeit, ki
térve a hagyományápolás fon
tosságára is. 

– A szárhegyi önkéntes tűzol
tók azon kevesek közé tartoznak, 
akiket az önkormányzat is anyagi 
támogatásban tud részesíteni – 
mondta Gábor László –, még ak
kor is, ha a megpályázott 2100 lej 
csak szimbolikus honoráriumként 
szolgál az életmentő munkáért. 

A rendezvény érdekessége
ként a múlt és jelen bevetési esz
közeit állítottál ki a szárhegyi 
tűzoltók, a színpad előtt megte
kinthető volt az 1800as években 
gyártott, ló vontatta tűzoltóko
csi, ami mögött felsorakoztatták 
a mai korszerű felszereléseket, 
emellett a 22 tagú önkéntes tűz
oltócsapat mögött is ott álltak az 
aggastyánok, akiktől a jelenlegi 

önkéntesek átvették a stafétát. A 
rendezvényen megméretettek a 
szárhegyi és a vendégségbe érke
zett tűzoltók, ám a szokványos
tól eltérően a verseny kezdetéig 
titokban tartott feladatokat kel
lett megoldaniuk a benevező csa
patoknak – ezeket egyedül a szer
vező tűzoltóparancsnok, Györfi 
Zsolt ismerte. A versenyt végül 
döntetlenül a borzonti és alfalvi 
önkéntesek nyerték, akik mel
lett részt vettek Magyarország
ról a miskolciak, nagybajomiak, 
ajakiak, a környékről pedig a 
tekerőpatakiak, kilyénfalviak, 
güdüciek, csomafalviak, újfal
viak és természetesen az idős és 
fiatal szárhegyiek.

– A tűzoltó alakulatunk mot
tója: „A tűzoltó szíve nemesen 
érez, ha életet, értéket menteni 
képes.” Ennél többet kár is mon
danom. A tűzoltó a hétköznapo
kat is másként éli meg – közölte 
Györfi Zsolt, a szárhegyi önkén
tesek parancsnoka.

Petres Sándor megyei taná
csos külön köszöntötte Szabó 
Vince volt szárhegyi tűzoltópa
rancsnokot, hangsúlyozva, hogy 
a fiatalok számítanak rájuk, hisz 
nélkülük az alakulat nem érte 
volna meg a 105. évfordulóját. 
A rendezvényen a szervezők ki
hirdették, hogy a múlt tisztelete 
jegyében feldolgozás alatt áll a 
szárhegyi önkéntes tűzoltóság 
irattára, és tervezik egy tűzol
tómúzeum létrehozását is a köz
ségben.



A családok nemzetközi ünne-
pe alkalmából Hargita Megye 
Tanácsa idén május 13-án, 
vasárnap Székelykeresztúron 
rendezte meg a negyedik Szé-
kelyföldi Családok Napját.

HN-információ

Az egész napos rendezvény
sorozat 11 órától isten
tisztelettel kezdődött a 

helybéli unitárius templomban, 
ahol Böjte Csaba ferences szerze
tes, a Dévai Szent Ferenc Alapít
vány vezetője példaként állította 
a hívők elé az egyetlen székely 
vértanú püspök, Boldog Apor 
Vilmos alakját, aki életét áldozta 
mások családjáért.

Birtalan József, Hargita me
gye menedzsere beszédében a 
régi idők székely családjait ma 

is követendő példaként állítot
ta a jelenlévők elé, míg Rafai 
Emil, Székelykeresztúr polgár

mestere köszöntőjében a csa
ládot társadalmunk alappillé
rének nevezte.

Hargita Megye Tanácsa idén 
is különdíjat adott a Székelyföldi 
Családok Napjának otthont adó 
település legnépesebb családjának. 
A héttagú, székely ruhába öltözött 
Joó családot Birtalan József megye
menedzser köszöntötte, majd átad
ta az Összetartozásjelvényeket.

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 
esperes.

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 koleszterinszintmérést 
végeztek, valamint EKGvizsgálat
ra is volt lehetőség. A Gondviselés 
Segélyszervezet önkénteseinek köz
reműködésével különböző kézmű
ves tevékenységeket tartottak.

A délutáni órákban a Berde 
Mózes Unitárius Gimnázium Vad
rózsák néptánccsoportja lépett fel, 
majd a Gondviselés Segélyszervezet 
bölcsődés és óvodás korú táncosai 
mutatták meg tehetségüket. Végül a 
Fűszál együttes koncertezett, reper
toárjukban megzenésített verseket 
hallhatott a közönség.
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Körkép

> Nagyhalas tó Homoródszent
pálon. Hamarosan egy újabb tóval 
bővül a Homoródszentpáli halasta
vak rendszere. Az üzemeltetők ez
úttal a nagyhalas horgászok táborát 
célozzák meg : kapitális pontyok, jó
kora amurok, dévérek és kárászok, sőt 
méteres csukák és harcsák is belakják 
majd a tavat. A székelyudvarhelyi Nagy
Küküllő Vadász és Sporthorgász Egye
sület horgászati alosztályától tudjuk: az 
üzemeltetők Homoródszentpálon egy 
újabb horgásztó megnyitását tervezik. 
Gotthárd Ferenc Alpár egyesületi tag 
információi szerint az új tó tizenhét 

hektáron terül el, funkcióját tekint
ve a nagyhalas horgászok táborát cé
lozza meg, és abból is elsősorban az 
úgynevezett bojlis közönséget. Az új 
tó a manapság oly kedvelt bojlis tavak 
mintáját követi, éjszakai horgászattal, 
temérdek ponttyal és jókora amurok
kal. A pontyok, amurok mellett né
pes dévér és kárászállomány is fogja 
színesíteni a tó halfaunáját, ugyanis 
az üzemeltetők tervbe vették, hogy 
rangos finomszerelékes versenyek
nek is otthont adjanak. A keszegfélék 
egészséges szinten történő tartására 
ragadozók is helyet kapnak a vízben, 

többek közt számtalan, az egy métert 
is meghaladó csuka, és egy kisebb 
harcsapopuláció is belakhatja a tavat. 
A cél elsősorban a pergetőversenyek 
lebonyolítása lesz, de nem zárkóznak 
majd el a tó megnyitásától a hétköz
napi pergetőhorgászok előtt sem. 
Jelenleg nagy erőkkel folyik a telepí
tés, amely több szakaszból tevődik 
össze, és majd ezek végeztével kerül 
sor a tó körüli munkálatokra, hogy a 
környezetet a horgászoknak megfele
lően kialakíthassák, illetve majd csak 
ezek után kerül sor az új horgásztó 
megnyitására. hí
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MiHály ádáM Az idei diákpolgárMeSTer

Baleset rontotta el a diákok ünnepét

díjAzTák A legNépeSebb CSAládoT

Székelyföldi Családok Napja Székelykeresztúron

A legnépesebb család díjazása

Véget ért szombat este a XX. 
Székelyudvarhelyi diáknapok: 
győzött Baczkamadarasi Kis
gergely református kollégium 
csapata, közismertebb nevén a 
lúk, refis az apád!  Összességé-
ben emlékezetes volt az idei ren-
dezvény, habár eléggé rányom-
ta bélyegét a péntek délutáni 
partikamionos baleset, amely so-
rán nyolc diák könnyebben sérült, 
kettőtpedigtovábbraisavárosi
kórházban vizsgálnak.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Egész héten át „küzdött” egy
mással a négy csapat, azaz a 
Ta mási Áron Gimnázium, a 

Be nedek Elek Pedagógiai Líceum, a 
Bacz kamadarasi Kis Gergely Refor
mátus Kollégium, illetve a Kós Ká
roly Szakközépiskola stábja. Sikerült 
be vonni a diákság legnagyobb részét, 
erről tanúskodik a péntek esti Intim 
Tor na Illegál szabadtéri ingyenes 
koncertje, amelyen rengeteg diák, 
illetve városlakó énekelte együtt: 
„Vágjál lyukat a kádba!”   Mint Vass 

Orsolya, az Udvarhelyi Fiatal Fórum 
alelnöke elmondta, egyértelműen a 
refiseknek járt az első hely. A kósos 
Ződ K.F.T. több szavazatot gyűjtött 
ugyan, de a végső győzelmet a tevé
kenységek pontozása (versenyek, be
szédek stb.) szerint számolták ki, így a 
refiseket illette a győzelem. Második 
helyen végzett a Ződ K.F.T, harma
dik lett a gimis GIM’viziöböl párt, 
negyedik pedig a pedás East Coast. 
Mint Mihály Ádám, az idei diákpol
gármester lapunknak elmondta: alig 
hitte el, hogy az ő csapatuk győzött. 
– Nem találtam szavakat, amikor 
kikiáltották a végső eredményt. Úgy 
érzem, hogy igazán jó dolog volt az 
egész kampány, örülök, hogy neki
fogtunk. Megérte. Jövő héten meg
rendezzük a YouthBank támogatásá
val a sportnapokat, illetve tervezünk 
még egy kincskereséssel egybekötött 
biciklitúrát is – vetítette előre az új 
diákpolgármester.

baleset a partikamionon
A már hagyományosnak mond

ható diáknapi partikamionos utazás 
idén elég rosszul sült el: több diák is 

leesett a járműről péntek délután, 
közülük tízet kórházba szállítottak. 
Megközelítőleg nyolcvan diák volt 
a gépkocsin. A kamion a II. Rákóczi 
Ferenc utcában próbált megfordul
ni 17 óra után a Rompetrol töltőál
lomás 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 
voltak megsérülve. Ketten vannak 
a kórházban: egy diák a sebésze
ten tartózkodik, hátgerincütődést 
szenvedett, de egyáltalán nincs 
eltörve. A másodikat koponyazú
zódással tartjuk bent. Egyikük álla
pota sem súlyos, megfigyelés miatt 
tartjuk a kórházban. Mindenkit 
kivizsgáltunk, megtettük a tőlünk 
telhetőt, de ilyen körülmények közt 
nem szabadna embereket szállítani 
a forgalomban – mondta az orvos
igazgató. 

Jakab Attila, az UFF elnöke 
lapunknak elmondta, hogy nem 

teljes mértékben függ tőle a követ
kező diáknapok megszervezése, 
viszont ha rajta áll, többé nem indí
tanak partikamiont. – A Diákna
pok programját 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 elsődleges 
szempontunk a részt vevő fiatalok 
biztonsága. Idén – ahogyan tettük 
ezt előző alkalmakkor is – egy tá
gas, deszkakorlátokkal megfelelően 
körbevett teherautót választottunk, 
amely megfelelt a biztonsági szem
pontoknak. A Diáknapok szer
vezőiként természetesen vállaljuk 
a ránk vonatkozó felelősséget, és a 
továbbiakra vonatkozóan levonjuk 
a szükséges következtetéseket – írja 
közleményében az UFF.

Helyszínelés a baleset után. Tucatnyian estek az úttestre fotó: szász csaba
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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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 fotó: domján levente

hargitanépe

 hirdetés

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



Sport

12. oldal |  2012. május 14., hétfő

hirdetés

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.

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

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

ELADÓ Csíkdánfalván idősebb ház 
gazdasági épületekkel (10 ár) vagy 
ELCSERÉLHETŐ tömbházlakással. Te-
lefon: 0749–082520. (21884)

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

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
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.

Hirdetések2012. MÁJUS 14., hétfő  | 13. oldal 

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. 

hargitanépe



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

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 

pályázat

A Kazun Egyesület a kászonaltízi, ká-
szonfeltízi és kászonimpéri közbirtokossá gok 
támogatásával Tanulmányi Ösztöndíjpályá-
zatot hirdet május és június hónapra közép-
iskolás és egyetemi hallgatók támogatására. 
Pályázatot nyújthatnak be kitűnő tanulmányi 
eredményekkel rendelkező, anyagi nehézség-
gel küzdő középiskolás és egyetemi hallgatók, 
akiknek lakóhelye Kászonaltíz, Kászonfeltíz 
vagy Kászonimpér helységekben van. Határ-
idő: május 18., 17 óra. Az adatlap letölthető 
a Kazun Egyesület honlapjáról, ahol bővebb 
információkat találnak a pályázattal kapcso-
latosan: www.kazun.ro.

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.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Színház
Holnap 17 órától a Búzakalász című da-

rabot láthatja a csíkszeredai közönség a Csíki 
Játékszín nagyszínpadán. Az előadásra érvé-
nyes a Rómeó és Júlia-bérlet.

Balánbányán a János vitéz
Balánbányán tart előadást a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes holnap 18 
órától. A Néptánc-előadások Hargita megyé-
nek elnevezésű program keretében a minden 
korosztálynak élményt és jó szórakozást nyúj-
tó János vitéz, avagy a hős gyönyörűséges uta-
zása és csodálatos megérkezése című műsorát 
mutatja be az együttes. A rendezvénysorozat 
közös programja Hargita Megye Tanácsának, 
a Hargita Megyei Kulturális Központnak és a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesnek.

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 

Hargita Megyének elnevezésű programja 
keretében lép színpadra a csíkmenasági kul-
túrotthonban a Csíki Kamarazenekar Ka-
maraegyüttese holnap 20 órától. Közremű-
ködik: Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, 
ének, Szabó Éva – furulyák, barokk fuvola, 
dobok, Kovács László – hegedű, ének, Ko-
vács Éva – hegedű, Adorján Csaba – brácsa, 
népi brácsa, ének, Lázár Zsombor – cselló, 
Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. Műso-
ron: szemelvények a XVI–XIX. századi ma-
gyar zenéből (históriás énekek, diákdalok, 
magyar táncok). A belépés díjtalan.

Ferences Biciklitúra
Küldelek én, megáldlak én! – ezzel a mot-

tóval indul újabb kalandos útjára az immár fél 
évtizedes hagyományra visszatekintő Feren-
ces Biciklitúra, a FerBiT. Július 18–23. között 
Assisi Szent Ferenc lelkületével, fiatalos len-
dülettel gurulnak 300 kilométert a teremtés 
megcsodálásáért. Az útra a legmegfelelőbb 
választás a terepbicikli, és ha már betöltötted 
a 17. életévedet, csatlakozhatsz a csapathoz, 
hogy közösségben haladjatok Székelyföld 
csodaszép tájain! További információk a 
www.ferbit.ro honlapon találhatók, illetve 
a biciklistak@gmail.com e-mail címen, va-
lamint a 0741–940171-es telefonszámon. 
Részvételi díj: 60 lej. Jelentkezési határidő: 
július 5.

Táncházzenészek Találkozója
Gyimesközéplokon, Borospatakán tart-

ják a VII. Erdélyi Táncházzenészek Találko-
zóját a Gyimesi Skanzen és Panzióban május 
17–20. között. 

felhívás a véradókhoz

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

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

– Csak azért mondom, mert áldott állapotban van.

para

Nyirő József,  
a székely nép krónikása 

Irodalmi tanulmányok

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Nyirő József újratemetése kapcsán is kibontakozóban 
lévő Nyirő-kultuszt szolgálja a Pomogáts Béla által szer-
kesztett kötet. A szerkesztő szándéka szerint „válogatás 

róla, illetve műveiből készült tanulmányokból, kritikákból, jegy-
zetekből”. A kötet ugyanakkor arra is szeretné felhívni a figyelmet, 
hogy bizony ideje lenne létrehozni egy Nyirő Józseffel foglalkozó 
irodalomtörténeti monográfiát is.

A könyv terjedelme 434 oldal, ára: 28 lej. A könyv megvásá-
rolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi utca 
4. sz., telefon.: 0266–316798.

Folytatódik Csíkszeredában a közked-
velt Nyitott Akadémia előadássoro-
zat, melynek keretében a legneve-

sebb magyar gondolkodókkal és lélekta ni 
szakemberekkel találkozhatunk városunk-
ban. Ezúttal dr. Domján László bel-
gyógyász, reumatológus, az orvostudo-
mány kandidátusa tart előadást, aki 
agykontrolloktatóként a világ számos or-
szágában járt és tanított már. Előadása 19 
órától kezdődik a Szakszervezetek Műve-
lődési Házának nagytermében. 

Nyitott Akadémia
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Sylvester Stallone szerepel 
egy Raff aello-freskón?

Rendkívüli hasonlatosság � gyelhető 
meg a Vatikáni Múzeumban látha-
tó Ra� ello-freskó egyik alakja és 

Sylvester Stallone amerikai � lmszínész 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 Ra� aello Sanzio (1483–
1520) festette fér�  pro� ljával, melyek tény-
leg egymás ikertestvéreinek tűnnek. A fest-
mény a Vatikáni Múzeum Ra� aello festette 
stanzáiban található, az úgynevezett Stan-
za della Segnatura egyik oldalsó falán. A 
festményt Ra� ello 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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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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 meg� gyelők 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 a� élék 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-
� lm, 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 � lmcsillagjaink, 
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 i� ú titán, ki tegnap döntötte el, hogy belőle 
sztár lesz, és nyomul az operatőr is, akit még 
egy � lmben 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 � lmjéből. 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 � lm lesz, júniustól forgatjuk.

Rendezők lettünk

                 VILLANÁS  Máthé László Ferenc
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