
Butu Arnold CsABánAk A tAndem A mindene

Két keréken, két nyergen
A dobogó legfelső fokáról szállt le szombaton Bukarestben, tegnap éjszaka pedig Belgiumba 
indult, hogy sorozatban negyedszer is részt vegyen a látássérültek számára kiírt 26. Belga 
Tandemkerékpáros Körversenyen. A két verseny között Butu Arnold Csaba szorított időt 

egy rövid beszélgetésre is, ekkor mesélt lapunknak versenyeiről, eredményeiről, na meg arról 
is, mikor szokott felötleni benne, hogy miért nem a sakkozást választotta inkább. 4. oldal
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székelyudvArhelyi 
közBiztonságért testület 

Ha kedd, akkor 
fogadóóra

Újabb fogadóórát tartma a 
székelyudvarhelyi Közbiz-

tonságért Testület. A városi ön-
kormányzat által hivatalo-
sított testület a panaszoso-
kat a Városháza 1-es számú 
irodájában várja délután kettő és 
négy óra között. 

özvegy kArnyóné 
A tAnintézményBen

Színház 
az iskolapadban
Annak érdekében, hogy kö-

zelebb vigyék a színhá-
zat a középiskolásokhoz, újabb 
felolvasószínházi előadással jelent-
kezik a székelyudvarhelyi Tomcsa 
Sándor Színház. Májusban 
Csokonai Vitéz Mihály, Az 
özvegy Karnyóné s két szele-
burdiak című vígjátékát mutatják 
be a székelyudvarhelyi középiskolák-
ban. 

Az összefogás 
erőt ad 

a gyülekezetnek
Az arrajárók szinte észre sem ve-

szik a Szász Endre utcában, az 
unitárius parókia mögötti telken 
épült templomot. Pedig a csíkszere-
dai unitárius közösség új temp-
lomának építése a befejezéshez 
közeledik. Solymosi Alpár lel-
késszel a munkálatokról és a további 
elképzelésekről beszélgettünk.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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A családok napját 
ünnepelték Máréfalván 5

hargitanépe 

3 5Városnapok 
rúzsa Magdival

Nyerő páros. Tőke és Butu harmadszor diadalmaskodott Bukarestben foTó: cIcLIsm.ro

Kezdődik 
a dzsesszfesztivál

Hideg
A baj figyelmeztet. Legtöbb-

ször arra, hogy vegyük észre azt 
is, amikor nincs baj, amikor job-
ban megy sorunk. Az egészséget a 
beteg ember értékeli, a jó-
létet az anyagi gondokkal 
küszködő, s a társadalmi 
téren elért eredményekre is csu-
pán a visszalépés emlékeztet.
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     sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4373ì
1 amerikai dollár Usd 3,4479ì
100 magyar forint hUF 1,5207î



Újabb fogadóórát tart ma a 
székelyudvarhelyi közbizton-
ságért Testület. A városi ön-
kormányzat által hivatalosított 
testület a panaszosokat a Vá-
rosháza 1-es számú irodájában 
várja délután kettő és négy óra 
között. 

HNU-információ 

Minden hét keddjén 
délután kettő és négy 
óra között a Városhá-

za 1-es számú irodájában várja 
a panaszosokat a Közbiztonság-
ért Testület (KT). A település 
rendjét, csendjét és békéjét civil 
eszközökkel megteremteni és fel-
ügyelni hivatott KT-t – mint is-
meretes – a városi önkormányzat 
január 31-i 10-es számú határo-
zatával hivatalosította. A testület 
célja és feladata a város közbiz-
tonságának a javítása, a külön-
böző bűncselekmények (lakás-
maffia, lopások, közúti balesetek, 
csend- és rendzavarás, testi sértés, 
egyéb jellegű bűncselekmények 
és kihágások, törvénybeütköző 

cselekedetek) visszaszorítása, 
megfékezése, illetve egy olyan 
civil fórum és tömörülés biztosí-
tása a város lakói számára, mely 
megvédi őket, hátteret biztosít 
számukra, ha bajba jutottak, ha 

a fentebb sorolt cselekedetek mi-
att áldozatokká váltak. A testü-
let tevékenysége során leginkább 
a megelőzésre, a felvilágosításra 
helyezi a hangsúlyt, meghallgatja 
a lakosok panaszait, és egyezte-

téseket folytat az illetékes ható-
ságokkal (rendőrség, ügyészség 
stb.) – ha kell, a nyilvánosság 
erejével gyakorolva nyomást 
tevékenységük pozitív irányba 
való befolyásolására. Keddi foga-
dóóráik során elsősorban pana-
szosok, áldozatok jelentkezését 
várják, ám a testülethez fordul-
hatnak olyan személyek is, akik 
a KT munkáját segítő informáci-
ókkal rendelkeznek. 

A politikamentes KT alapító 
tagja Nagy Pál és Jakab Attila az 
EMNT részéről, Molnár Miklós 
az MPP udvarhelyi elnöke, Jakab 
Áron Csaba RMDSZ-es városi 
tanácsos, Tikosi László a polgár-
mesteri hivatal műszaki igazgatója, 
Mihály István, a Lakossági Tanács-
adó Iroda vezetője, Rüsz Domo-
kos unitárius lelkész, László Attila 
római katolikus plébános, Tófalvi 
Tamás unitárius segédlelkész (a 
KT elnöke), Hadnagy Zoltán 
szállítási vállalkozó, Csata Miklós, 
az Aramis Kft. igazgatója, illetve 
minden médiaorgánumtól egy-egy 
képviselő is tagja a testületnek.

Ismeretlen tettesek letépték az 
egyik szombatfalvi választási táb-
láról az EMNP és az RMDSZ pla-
kátjait. Ezzel kapcsolatban közle-
ményt juttatott el szerkesztősé-
günkbe a néppárt sajtóirodája.

HNU-információ 

„Hivatalosan négy napja 
tart a helyhatósági vá-
lasztásokat megelőző 

kampány – máris azzal szembesü-
lünk, hogy egy választási táblán nem 
férnek meg egymás mellett a politikai 
pártok plakátjai Székelyudvarhelyen. 
Szombatfalván ismeretlen tettesek 
letépték a székelyudvarhelyi nép-
párt jelöltjeit bemutató plakátokat 
a választási hirdetőről. Furcsamód, 
mint a fénykép is mutatja, az Orbán 
Balázs és Tamási Áron utcák keresz-
teződésénél kihelyezett táblán csak 
a Szász Jenő (a Magyar Polgári Párt 
polgármesterjelöltje) plakátjai ma-
radtak a helyükön. Bízunk benne, 
hogy a néppárt plakátjait tévedésből 
és nem szándékosan tépték le. Re-
méljük ugyanakkor, hogy a válasz-
tási kampány további részét hasonló 
incidensek nem zavarják majd”.

közélet
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Hirdetések

A városházán segítenek a bajbajutottaknak fotó/archív: balázs attila

A kullancs által terjesz-
tett egysejtű parazita által 
okozott kórképet fertőző 
vérfestékvizelésként is említi 
a szakirodalom. A kullancsok 
fokozódó aktivitása tavasszal 
egyben a babesiosis gyakori 
előfordulását is jelenti.

A babesiosis kórokozói egy-
sejtű, vérben élősködő paraziták, 
amelyek a vörösvértesteket teszik 
tönkre. Világszerte számos ál-
latfajt károsítanak, más babesia 
okoz betegséget a szarvasmar-
hákban, mint a lovakban, és egy 
ezektől eltérő, harmadik babesia 
faj betegíti meg a kutyákat. A 
babesiák embert is képesek meg-
betegíteni, a kórokozót ember 
esetében is a fertőzött kullancs 
közvetíti. Az emberi babesiosis 
ritkán megállapított betegség. 
A babesiák a fertőzött kullancs-
ból kerülnek vérszívás útján az 
áldozatba. A kórokozót hordo-
zó szukából a vemhesség alatt 
a fejlődő kölykökbe is átjuthat-
nak az élősködők, így a kölykök 
már fertőzötten születhetnek. 
A vértranszfúzió során történő 
fertőződés elméleti lehetősége 
tehát fennáll. A babesiák valódi 
vektorai a kullancsok.  A kullan-
csok a vérszívás kezdetekor nem 
azonnal juttatják be az áldozat 
szervezetébe a kórokozókat. A 
babesiák az éhes kullancsban 
ugyanis olyan szerkezeti formá-
ban találhatók, ami nem alkal-
mas az emlősállatok megfertő-
zésére. A vérszívás megindulása 

egyfajta jeladás, melynek hatására 
szerkezeti átalakulás indul be az 
egysejtű élősködőknél. Mintegy 
48 órával a vérszívás megkezdése 
után a kullancsban már tolonga-
nak a fertőzésre kész, átalakult 
babesiák. A babesiák átvitelének 
esélye a vérszívás kezdetétől szá-
mított 24 órán belül minimális, 
24–48 óráig kicsi, 48–72 óra kö-
zött nagy, 72 óra elteltével pedig 
szinte teljesen bizonyos.

Babéziában megbetegedett 
kutyákon a következő tünetek 
jelentkeznek:

Heveny esetben: kezdetben 
bágyadtság, étvágytalanság, 
láz (ez utóbbi gyakori, de nem 
feltétlenül megjelenő tünet), 
vérfogyottság. Ezt követően 
vérfestékvizelés, sárgaság, és a 
veseelégtelenségre jellemző tü-
netek (bűzös lehelet, hányás 
stb.), az elhullás néhány napon 
belül bekövetkezhet. Idegrend-
szeri tünetek is jelentkezhetnek. 
A súlyos elváltozások arra vezet-
hetők vissza, hogy a babesiák a 
vörösvértesteket szétrombolják, 
a szétesett vörösvértestekből 
a keringésbe jutott vérfesték a 
vesék finom szűrőrendszerét 
tönkreteszi, a mérgező anyagok 
kiszűrése a szervezetből leáll. A 
vérfesték kávébarna színezetet 
ad a vizeletnek, ez nem össze-
tévesztendő az egyéb betegsé-
gek esetén fellépő vérvizeléssel, 
amelynek során a vér alakos 
elemei, pl. a teljes vörösvértes-
tek is megjelennek a vizeletben. 
Idült esetben az étvágytalanság, 

váltakozó testhőmérséklet és 
lesoványodás hetekig-hónapo-
kig fennállhat, a vérfogyottság, 
sárgaság és a veseelégtelenség tü-
netei kevésbé jellegzetesen vagy 
alig észlelhetőek.

A heveny formában megbete-
gedett kutyák gyógyulási esélyei 
az oki terápia megkezdésének 
idejétől függnek. Egyes esetek-
ben az időben megkezdett, gon-
dos állatorvosi ellátás sem képes 
a beteg kutya életét megmen-
teni. A babesiák elpusztítására 
megfelelően hatékony injekciós 
készítmény áll az állatorvosok 
rendelkezésére, azonban a vég-
zetesen károsodott veséket csak 
veseátültetéssel lehetne pótolni. 
Az első tünetek jelentkezése ese-
tén azonnal állatorvoshoz kell 
fordulni. Gondos tulajdonosok 
már a vérfogyottságot is észlelik 
a sápadt nyálkahártyákon, ennél 
is feltűnőbb azonban a hirtelen 
jelentkező levertség és étvágy-
talanság, illetve láz. A kávébar-
na színű vizelet egy-két nappal 
az előbbi tünetek után jelenik 
meg. A betegség megelőzésé-
nek lényege, hogy a kullancsok 
ne juttathassák a kórokozókat a 
kutya szervezetébe, ennek meg-
felelően a vérszívókat a babesiák 
átvitele előtt el kell pusztítani. A 
kullancsokat elpusztító készít-
mény kiválasztása során javasolt 
a konzultáció az állatorvossal.

dr. sándor Zsolt állatorvos
(kérdéseiket küldjék az 

háZI kEDVENc   BABéZIA, BABESIoSIS

VONZÓ, változó kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti Banknál. 

Várjuk kirendeltségeinken:

Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz.  0266–314 722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211 934
Székelyudvarhely, 1918. december 1. u. 7. sz.  0266–210 330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz.  0266–342 984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361 762
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353 440
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351 437
Gyergyóremete, Cseres Tibor 14. sz. 0266–352 057
Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339 505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246 010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242 139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245 439
Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–33 8143
Várhegy, Ilie Câmpeanu 7 sz. 0266–345 055
Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355 101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378 029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331 124 
Vasláb 424. sz.  0266–357 773

AZ ELMACON KFT.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a szenétei kőfeldolgo-

zó műhelynél megvalósítandó VILLANYHÁLÓZAT tervére a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség döntéstervezetet 
hozott 2012. május 10-én, melynek értelmében nem szükséges 
a Natura2000-re vonatkozó hatástanulmány elkészítése. A terv 
Gyergyóújfalu község belterületén valósul meg.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hir-
detés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Márton Áron utca 43. 
szám alatt (fax. 0266–310 040, http://apmhr.anpm.ro).

SZékElyuDVARhElyI köZBIZToNSágéRT TESTülET 

Ha kedd, akkor fogadóóra
NéPPáRTI NyIlATkoZAT

Letépték 
a plakátokat
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Körkép
társadalom

Tíz nap zene, kultúra, sport, 
szórakozás és tartalmas ki-
kapcsolódás – május 15. és 
25. között Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala ne-
gyedik alkalommal szervezi 
meg a Székelyudvarhelyi Vá-
rosnapokat. Lesz tömegfutás, 
Szejke-fesztivál, zanzibáros 
maturandusz és helyi termékek 
vására, illetve számos kiállítás-
ra, kulturális megmozdulásra 
is számíthatunk. Az ünnepség 
egyik színfoltjának Rúzsa Mag-
di koncertje ígérkezik. 

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

A városnapok alatt min-
den tetten érhető, ami 
tartalmas kikapcsolódás, 

kultúra, sport avagy szórakozás. 
Fontosak nekünk a hagyomá-
nyaink is, rendezvényeink java 
része ezért hagyományainkra, 
kultúránkra, a művészetre épül. 
A zenei rendezvények tekinteté-
ben például a dzsessztől a pop- és 
rockzenén keresztül a népzenéig 
szinte minden műfajból ízelítőt 
kapunk –  hangolt rá a városna-
pokra Bunta Levente. Az udvar-
helyi polgármester színfoltként 
Sztojka Ferenc fotókiállítását 
(május 23., 6 óra, Haáz Rezső 
Múzeum Képtára), a Szépko-
rúak Fesztiválját (május 18., 10 
óra, NyÖP és Városháza tér), a 
IV. IPSE Városnapi Tömegfutást 
(május 19., 10 óra, Stúdió Mozi 
előtti tér), a Városnapi Sakkver-
senyt (május 20., 10 óra, Műve-
lődési Ház), a Nyirő Jószef no-
vellája alapján készített Emberek 
a havason című film bemutatóját 
(május 25., 8 óra, Stúdió Mozi), 
a Maturandusz csúcspillanata-

ként jegyzett Zanzibár-koncertet 
(május 24., 9 óra, minifocipálya), 
illetve Rúzsa Magdi (május 23., 
9 óra, minifocipálya) fellépését 
említette. Kiemelte, a városna-
pi programok zöme ingyenes, a 
nagyobb koncertekre pedig 5 lej 
lesz a beugró. A jelképes összeget 
– mint magyarázták – azok vé-
delmére találták ki, akik élvezni 
szeretnék a különböző műsoro-

kat, az 5 lej ugyanis kiszűri a „vé-
letlen” betévedőket. 

– Az idei városnapok se nem 
kisebb, se nem nagyobb, mint a 
korábbiak, nem akartuk, hogy 
bárki is azt mondja, a kampány 
miatt túlszerveztük magunkat. 
Talán valamivel színesebb és gaz-
dagabb azért a kínálat – véleke-
dett Bunta Levente, akitől azt is 
megtudtuk, idén is számos tár-

szervezővel közösen hozzák tető 
alá a városnapokat. A rendezvény-
sorozat költségvetése nagyjából 
70-80 000 lej – az összeg zömét a 
nagyobb sztárok viszik haza.  

– Rendezvényünkkel nem 
titkolt célunk, hogy összehozzuk 
a kisebb-nagyobb udvarhelyi kö-
zösségeket, teret nyissunk a szak-
mai és baráti kapcsolatok létrejöt-
te előtt, hogy a gyermekek és fel-

nőttek, illetve a családok minden-
napjait szebbé tegyük. Miután a 
2012-es évben Családbarát évet 
hirdettünk, fontos számomra, 
hogy városunkban olyan ember-
közeli, a családosok érdekeit szem 
előtt tartó események kapjanak 
teret, amelyek igazi örömet nyúj-
tanak, amelyek megkönnyítik a 
hétköznapokat, feledhetetlenné 
tesznek pillanatokat – mondta 
Bunta Levente polgármester. 

A IV. Székelyudvarhelyi Vá-
rosnapok részletes programját a 
polgármesteri hivatal honlapján, 
a www.varoshaza.ro oldalon bön-
gészhetik az érdeklődők. 

Da Vinci és 
a Szejke-fesztivál 
A Haáz Rezső Múzeum is 

társzervező, számos programmal 
színesíti a városnapokat. Mint 
Miklós Zoltán igazgató erről be-
számolt, május 21-én nyílik a Le-
onardo da Vinci zseniális találmá-
nyai című kiállítás, illetve Sztojka 
Ferenc Időfaggató nevet viselő vá-
rostörténeti fotótárlatát is náluk 
lehet majd megtekinteni. 

Idén – mint Elekes Gyu-
la, a művelődési ház igazgatója 
tudatta – a Szejke népzene- és 
néptáncfesztivál négynaposra 
gömbölyödik: május 17-én, csü-
törtökön a művelődési ház kiállí-
tótermében Székelyföldi fotósok 
állítanak ki, pénteken ugyanott 
néphagyományőrző óvodapeda-
gógusoknak szerveznek képzést, 
szombaton este pedig nemzetisé-
gi táncházat tartanak. Vasárnap 
délelőtt a fesztivál résztvevői a 
Tábor negyedben és a városköz-
pontban parádéznak, majd dél-
ben a Szejkén kezdődik az ün-
nepség. 

Tartalmas szórakozás. A Székelyudvarhelyi Városnapok kicsitől nagyig mindenkit megmozgatnak fotó: archív

IV. SzékeLyuDVARHeLyI VáRoSnAPok 

Feledhetetlen pillanatokat ígérnek 

Gyújtsunk be – indítványozta tegnap este kisfiam, 
jelezve, hogy fázik. Ellenvélemény nem hangzott el, 
így rövidesen füstölni kezdett a kémény, s élveztük a 
kályha melegét – május derekán. Hosszú volt a tél, 
fáztunk eleget, érthető tehát, hogy nagyon vártuk a ta-
vaszt, a napsütést, a fák virágzását. Tavasz pedig szin-
te nem is lett, egyből nyárias lett az időjárás, minden 
átmenet nélkül. A kabátot rövid ujjú pólóra, a bakan-
csot szandálra cseréltük pár nap alatt, s örvendtünk a 
hirtelen jött melegnek, olykor – nem komolyan: csak 
úgy, illemből – bosszankodtunk is a kánikula, hőség 
miatt. Aztán hirtelen lehűlt az idő, fáztunk… és tűz-
gyújtással orvosoltuk a helyzetet.

Bárcsak minden hirtelen jött bajra ilyen egyszerű-
en lehetne gyógyírt találni!

Pedig a bajok – természetüknél fogva már csak ilyenek 
– jönnek, ha számítunk rájuk, ha nem. S többnyire nem 
számítunk, az ember szereti azt hinni, hogy csak mást 
érhet baj. A baj, kellemetlenség érhet a családban, a napi 
kapcsolatokban, a munkában, a társadalomban. Lehet 
egészségügyi gond. S lehet anyagi természetű baj is.

A baj figyelmeztet. Legtöbbször arra, hogy vegyük 
észre azt is, amikor nincs baj, amikor jobban megy so-
runk. Az egészséget a beteg ember értékeli, a jólétet az 

anyagi gondokkal küszködő, s a társadalmi téren elért 
eredményekre is csupán a visszalépés emlékeztet.

Kinek hogy szolgál egészsége, azt maga tudja, érzi, 
no meg közvetlen környezete. Az anyagi jólét alakulá-
sáról mindannyiunknak van némi negatív előjelű ta-
pasztalata, ugyanis a gazdasági válság elérte a mi vi-
dékünket is, az a vidéket, amelyről korábban azt mon-
dogattam, hogy azért nincs itt gazdasági válság, mert 
nincs, ami válságba kerüljön. Sovány vigasz, hogy 
kiderült: mégis van, mit sújtson a válság. Elsőként a 
közalkalmazottak bérei csappantak drasztikusan, nö-
vekedett az állástalanok száma, s számos kisvállalko-
zás került nehéz helyzetbe. Tehát a baj bekövetkezett.

Ezzel párhuzamosan azonban településeink gya-
rapodtak. A jelek szerint azonban ezen a téren is bekö-

vetkezik a baj, kevesebb pénz jut fejlesztésekre. S vál-
toztatni kívánja az új hatalom a választási törvényt 
is, a változásnak pedig elsősorban a magyar közösség 
látja kárát, jelenléte a törvényhozásban jelképesre 
csökkenhet.

S akkor még nem szóltam egy másik fenyegető baj-
ról: az érdektelenségről. Félő, hogy a választásokon so-
kan távol maradnak majd, mondván, nem kívánnak 
véleményt nyilvánítani. Holott nem biztos, hogy ez a 
célravezető magatartás.

Ha baj van, mielőbb orvosolni kell. Betegség esetén 
orvoshoz kell fordulni, a gazdasági nehézségeken több 
munkával lehet felülemelkedni, a társadalmi érdekte-
lenséget pedig aktív szerepvállalással lehet legyűrni. 
Csupán meg kell keresni a cselekvés módját.

Mint ahogy tette kisfiam, mikor fázott a kániku-
la után beköszöntött hidegben: indítványozta, hogy 
gyújtsunk be.

Hideg
   NézőpoNt n Sarány István



A dobogó legfelső fokáról szállt 
le szombaton Bukarestben, 
tegnap éjszaka pedig Belgi-
umba indult, hogy sorozatban 
negyedszer is részt vegyen a 
látássérültek számára kiírt 26. 
Belga Tandemkerékpáros Kör-
versenyen. A két verseny kö-
zött Butu Arnold Csaba szorított 
időt egy rövid beszélgetésre is, 
ekkor mesélt lapunknak verse-
nyeiről, eredményeiről, na meg 
arról is, mikor szokott felötleni 
benne, hogy miért nem a sak-
kozást választotta inkább.

Szombaton még Bukarestben 
versenyzett, e sorok megjelenése-
kor pedig már úton van Belgium 
felé, hogy újabb versenyen álljon 
rajthoz. A kettő között belefért 
egy rövid pihenő és szervizelés 
Székelyudvarhelyen, na meg egy 
röpke találkozó is, mely során a 
tandemkerékpáros életmódról 
faggattuk Butu Arnold Csabát.

– Úgy tűnik, ti győzni mentek 
Bukarestbe.

– Harmadik éve versenyzünk, 
ugyanannyiszor győztünk, újab-
ban a szervezők is összedobtak 
két csapatot, hátha legyőznek 
minket, de nem sikerült. Pilótám-
mal, a csíkszeredai Tőke Botond-
dal már nem is törődünk a többi 
tandemessel, mi az összetettben 
elért eredményért tekerünk.

– A mezőny gyenge vagy ti 
vagytok jók?

– Amikor a startvonalhoz ál-
lunk, furcsán méregetnek, hogy 
mit keresünk mi ott, de ez hamar 
megváltozik, amikor jó órával 
utánunk befutnak. Idén 2400-an 
indultunk, s összetettben a győz-

tes alig tizenhárom percet vert 
ránk, azt hiszem, ez önmagáért 
beszél, de persze örülünk a tan-
demben szerzett aranynak is. A 
versenyen velünk volt az udvar-
helyi Fodor Emese is, aki tizen-
egynéhány éve az országos elitbe 
tartozik, szombaton is ezüstér-
mes lett a nőknél, ennek ellenére 
szeretünk viccelődni vele, mond-
ván, kissé lealacsonyító számunk-
ra, hogy egy ezüstérmessel kell 
együtt utaznunk...

– Így inkább szórakozásnak tű-
nik, mint sportnak.

– Hát a szórakozás az, amikor 
ez ember kényelmesen kerekezik 
tíz-tizenöt kilométert, de amikor 
edzésen már száz kilométeren is 
túl vagy, és felötlik benned, hogy 
miért nem sakkozol inkább, az 
már sportnak tekinthető.

– Akkor Belgiumba se szóra-
kozni mész.

– Négynapos körversenyen in-
dulunk, napi nyolcvan kilométer vár 
ránk, plusz két időfutam. Ez a ne-
gyedik részvételen, otthon is érzem 
ott magam. Egyik évben szponzor 
is voltam, én rendeztem a fődíjakat 
a tajvani támogatómon keresztül. 
A mezőny nagyon erős, idén több 
nemzet itt válogatja az olimpiai in-
dulóit. ötven tandemes lesz ott, kö-
zöttük néhány világbajnok, igaz, az 
olimpiai bajnok nem jön el, ő négy 
évvel ezelőtt ötvenkét évesen győ-
zött, neki ennyi elég volt.

– Szórakozásra jut idő?

– Nem sok. Reggel verseny, utá-
na evés, majd pihenés. Esténként 
néhányan összeverődnek, isszák a 
belga sört, ennél többre nem telik.

– Új pilótád van, mesélj róla.

– Tőke Botonddal tavaly 
szeptembertől alkotunk párost, 
Belgrádban az Európa-kupán már 
vele indultam. Eddig egyéniben 
versenyzett, most szokja a tande-
mezést, ami külön műfaj, az össze-
szokás pedig sokat számít. Azért is 
megyünk, hogy szokjuk egymást. 
Júniusban a Balaton körüli verse-
nyen indulunk, az pedig egy irtó-
zatosan tempós verseny. Nem is 
fehér embernek való – viccelődik 
Csaba.

– Nem is olcsó életmód, hon-
nan telik a költségekre?

– A Dr. Verestóy Attila 
Alapítványnál már harmadik 
éve pályázunk sikeresen, s a 
székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatalnál is másodszor nyertünk 

pályázatot, ezúttal is köszönöm 
támogatásukat.

– Az útra a fiad is elkísér. El-
képzelhető, hogy egyszer együtt in-
duljatok?

– Nem valószínű. Pár napja a 
Face Today együttes énekeseként 
és gitárosaként a Médiabefutó kü-
löndíját nyerte el, jobban tetszik 
neki, ha zenei pályán tekerhet.

 Szász Csaba

BuTu Arnold CsABánAK A TAndem A mindene

Két keréken, két nyergen
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Újra elsők. Butuék idén is a dobogó legmagasabb fokára állhattak fotó: ciclism.ro

Butu Arnold Csaba 

2004 óta indul profi tandemke-
rékpáros megmérettetéseken, a 
csíkszeredai Novák Károly Edu-
árd tanácsára váltott a túrázásról 
a versenyzésre. Volt már Eb-n, 
vb-n és részt vett a 2008-as pe-
kingi paralimpián is. Legutóbb 
a „Prima Evadare” elnevezésű 
hegyikerékpár-versenyen in-
dult, melyet Bukarest–Snagov 
közötti hegyi és erdei utakon 
rendeznek. Idén 2400-an indul-
tak az 55 km-es távon, tandem 
kategóriában a Butu Arnold 
Csaba – Tőke Botond páros 
győzött. Csaba számára ez már 
zsinórban a harmadik győzelem 
a bukaresti versenyen.
Május 17–20. között a vakok 
és látássérültek számára kiírt, 
26. Belga Tandemkerékpá-
ros Körversenyen (Ronde 
van België voor Visueel 
Gehandicapten) indul. A 
körversenyt 17 csapat, 3 nem-
zet részvételével 1987-ben 
hívták életre, a csúcs 1999-
ben volt, amikor 12 nemzet 
53 csapata állt rajthoz. Azóta 
50 részvevő körül limitálják a 
benevező csapatok számát.

hirdetések

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
– co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE INTENŢIE

Autoritatea contractantă FAZY LEMN-MOB S.R.L., în cadrul derulării proiectului 
„Modernizarea activităţii economice la FAZY LEMN-MOB S.R.L.”, co-finanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu 
Ministerul Economiei prin Ministerul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri prin Direcţia pentru gestionarea fondurilor comunitare pentru IMM, 
prin Programul Operaţional Sectorial – Creşterea Competitivităţii Economice 2007–2013, 
lansează invitaţia de participare la procedura de achiziţie pentru furnizare de bunuri. 

Detalii invitaţie:
Obiectul contractului: furnizare 
1 buc. freză cu ax vertical înclinabil
1 buc. maşină de calibrat şi şlefuit
1 buc. presă hidraulică rotativă cu şase etaje

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie: selecţie de oferte
Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut
Data limită de depunere a ofertelor: 05.06.2012., ora 12.00
Adresa la care se transmit ofertele: sediul FAZY LEMN-MOB S.R.L. în Cristuru 

Secuiesc, str. Cecheşti, nr. 34, jud. Harghita
Data şi ora deschiderii ofertelor: 05. 06. 2012, ora 13.00
Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: sediul FAZY LEMN-MOB S.R.L. în Cristuru 

Secuiesc, str. Cecheşti, nr. 34, jud. Harghita
Limba de redactare a ofertei: română
Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: gratuit de la sediul autorităţii 

contractante
Persoana de contact: Fazakas Csaba-Elek, tel. 0745–199 41



Ma kezdődik a másodjára 
megrendezett ClassJazzFest, 
amelynek legfontosabb célja 
megismertetni a közönséggel 
klasszikus zene és a dzsessz 
közötti párhuzamokat. A Szé-
kelyföldi Filharmónia szerve-
zésében délután hattól Csíky 
Boldizsár tart zongoraestet a 
Polgármesteri Hivatal Szent 
István Termében. 

HNU-információ

Másodjára rendezik meg 
május 15–20. között 
Székelyudvarhelyen a 

ClassJazzFestet, amely a  szerve-
sen kötődik a Székelyudvarhelyi 
Városnapokhoz: célja, hogy a 
nagyérdeművel megismertesse a 
klasszikus zene és a dzsessz közötti 
hasonlóságokat. A tavalyi fesztivál 
sztármeghívottja Harry Tavitian 
volt, az ő koncertjével kezdődött 
a rendezvény. Az idei, Tavitianhoz 
mérhető fellépő, a már visszaté-

rő vendégnek mondható Csíky 
Boldizsár lesz, aki ma 18 órától 
tart zongoraestet a polgármesteri 
hivatal Szent István Termében. 
Csíky Boldizsár Szászrégenben 
született 1968-ban, édesanyja ré-
vén Székelyudvarhely a második 
otthona. Mai zongoraestjét inte-
raktívvá teszi az előadó: a darabok 
közt ismerteti közönséggel, hogy 
melyek azok a részek, amelyek a 
klasszikus zenében már a modern 
hangzásvilág felé húznak. 

Tordára, illetve más szórványte-
lepülésekre látogatott az elmúlt 
hétvégén a Székely Dalegylet 
Férfikórusa.  

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Fekete Géza, a dalegylet 
tagja lapunknak elmond-
ta, a férfikórusnak van egy 

programja, amely keretében ellá-
togatnak a szórványba. Korábban 
énekeltek Dicsőszentmártonban, 

Medgyesen és Máramaros-
szigeten is.

– Ez volt a harmadik alkalom, 
hogy Hargita Megye Tanácsa és a 
Hargita Megyei Hagyományőrző 
Forrásközpont vezetésével vendég-
szerepeltünk, ezúttal a Kolozs me-
gyei szórványban. A program kere-
tében Alsó- és Felsőszentmihályon, 
majd Tordán énekeltünk az unitári-
us templomban. A helyi tiszteletes 
az új nemzeti öntudat ébredéséről 
beszélt: ahogy az anyaország segíti a 

határon kívüli magyarokat, úgy Szé-
kelyföld is segíti a szórványbelieket. 
Műsorunkban lelkesítő dalok sze-
repeltek: Liszt Ferenctől a Magyar 
ünnepi dal, vagy a közismert Ott, 
ahol zúg az a négy folyó – ismertette 
Fekete Géza. 

A dalegylet Körtvélyfájára is el-
látogatott, ahol egy barokk koncert 
záró mozzanataként, gyakorlatilag 
„kakukktojásként” léptek fel, nagy 
sikert aratva, legközelebb pedig 
Kecsetkisfaludban szerepelnek. 

Annak érdekében, hogy köze-
lebb vigyék a színházat a közép-
iskolásokhoz, újabb felolvasó-
színházi előadással jelentkezik a 
székelyudvarhelyi Tomcsa Sán-
dor Színház. Májusban Csokonai 
Vitéz Mihály Az özvegy Karnyóné 
s két szeleburdiak című vígjátékát 
mutatják be a székelyudvarhelyi 
középiskolákban. 

A. J.

A székelyudvarhelyi társulat 
színészei az iskolapadok-
ban, diákok között olvassák 

a színdarabot, közelebb hozva ezál-
tal mind a színházi élményt, mind 
pedig a darab nyelvezetét.

– Célunk besegíteni a magyar 
irodalom oktatásába, színházi esz-
közökkel elérhetőbbé és közvetle-
nebbé tenni a tananyag ezen részét, 
irodalom és más művészeti ág talál-
kozásának mezsgyéjén olyan direkt 
élményt adni, ami megismerteti 
velük a színházat. Igyekszünk szín-
házszeretővé, érdeklődővé, nyitottá 
tenni, és színházba irányítani a diá-

kokat – mondja Csurulya Csongor. 
Az intézmény művészeti vezetője 
lapunknak elmondta: azért találták 
ki ezt a programot, hogy egy órába 
beleférjen a tananyag, ezért nevezik 
iskolaszínháznak.

– A padok közt ülnek a színé-
szek is, mintha diákok lennének. 
Eddig öt helyen szerepeltünk, 
mindenhol szerették az előadást. 
Egyszerre több osztály is tudja 
nézni, hiszen kifejezetten diákok-
nak készült. Remélhetőleg a dara-
bot megtekintő diákok közelebb 
kerülnek a színházhoz, személyes 
kapcsolatuk lesz vele, rákapnak 
az ízére. A drámapedagógia sa-
játságos eszközével, a színházzal 
próbálunk tanítani – ismertette 
Csurulya Csongor. 

A produkciót kérésre dél-
előttönként 8.30 és 9.30 között, 
valamint délután 13.00 és 14.00 
óra között játsszák. Érdeklődni a 
0266–212 131-es, illetve a 0743–
212 131-es telefonszámokon, vala-
mint a kozonsegszervezo@szinhaz.
ro e-mail címen lehet.

„A család ereje, akár egy hadse-
reg ereje, az egymás iránti hűsé-
gen áll” – Mario Puzo eme gon-
dolatával kezdődött szombaton 
délután a Máréfalván második 
alkalommal megszervezett csa-
ládok napja.

HNU-információ

A Gyulafehérvári Caritas Csa-
ládsegítő Szolgálata által 
szervezett programon tizen-

öt család több mint hatvan tagja vett 
részt. Török Emőke és Sándor István 
szociális munkások köszöntötték az 
egybegyűlteket, majd rövid előadá-
sukban szemléltették a családi har-
mónia fontosságát. Kunitzer Szonja, 
író, újságíró gondolatait felidézve el-
mondták, az embereknél is úgy van, 
mint a sündisznóknál: ha fáznak, 
összebújnak, de minél jobban össze-
bújnak, annál jobban érzik egymás 

tüskéit, annál jobban szúrnak. Pró-
bálnak távolodni egymástól, csak-
hogy akkor ismét dideregnek.

– Valahogy így van ez az em-
berrel is. Ha eltávolodik társaitól, 
minden kihűl körülötte, rideg 
lesz az élete. Ha közelít hozzájuk, 
szúrást, akaratlan tüskét is el kell 
viselnie. De még mindig jobb sze-
retteink tüskés kedvét eltűrni, mint 
belefagyni az egyedüllétbe. Elvégre 
nekünk is vannak tüskéink, amelye-
ket a hozzánk ragaszkodók kény-
telenek eltűrni. S ha él bennünk 
megértés, szeretet, a „tüskepárbaj” 
sosem okoz veszélyes sérüléseket – 
mondta Sándor István.

A családok ügyességi versenye-
ken vettek részt, majd a szeretet-
vendégség után megtekintették a 
családtípusokról szóló rajzkiállítást, 
amely mély beszélgetésre hozta ösz-
sze a szülőket.

II. ClASSJAzzFeST 

Indul a dzsesszfesztivál

KonCerTKörúTon A SzéKely DAlegyleT FérFIKóruSA

A magyar öntudatot erősítették

özVegy KArnyóné A TAnInTézMényBen

Színház az iskolapadban

A CSAláDoK nAPJáT ünnePelTéK MáréFAlVán

Elviselni egymás tüskéit
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napirenden

Körkép

Csíky Boldizsár. Interaktív zongoraestre hív 

> Balázs Árpád: Toró T. Tibor 
kövesse meg Szabó Károlyt! Elégedet-
lenségét fejezte ki Székelyudvarhely 
polgármestere, illetve a helyi könyv-
tár vezetőjével szemben tegnap Balázs 
Árpád, a Nyirő József újratemetését 
koordináló bizottság vezetője. 

Balázs azt nehezményezte, hogy 
Bunta Levente és Szabó Károly nem 
az alkalomhoz illően viselkednek, hi-
szen míg a polgármester az újrateme-
tést próbálja különböző módszerekkel 
akadályozni, addig a könyvtár igazga-
tója megtorpedózta, hogy az intéz-
mény felvegye az író nevét. Balázs arra 

kérte fel Kelemen Hunort, a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetség elnö-
két, határolódjon el a polgármestertől 
és annak nyilatkozataitól. 

Balázs ugyanakkor az Erdélyi Ma-
gyar Néppárt vezetőjét, Toró T. Tibort 
is felszólítja, kövesse meg Szabó Ká-
rolyt, a néppárt helyi tanácsosjelöltjét, 
amiért – bár korábban úgy fogal-
mazott, nem nyilatkozik a könyvtár 
névváltoztatásával kapcsolatban – két 
nap múlva mégis elutasítóan állt az 
ügyhöz.

Balázs azt is elmondta, hogy a pol-
gármester hozzáállása miatt, aki mi-

közben azt hangoztatja, szabad a főtér 
és bárki használhatja, mégsem adott 
közterület-használati engedélyt, pár 
napot csúszott az újratemetés menet-
rendjének közlése. 

A napokban azonban tájékoztat-
ni fogják a városlakókat az ünnepség 
pontos menetéről. 

Bár korábban felröppentek olyan hí-
rek, hogy az író hamvait az engedélyek 
hiányában nem Székelyudvarhelyen, 
hanem Farkaslakán ravataloznák fel, 
Balázs határozottan cáfolta ezt.

Mint ismeretes, Nyirő József örök 
nyughelyét a magyar állam képvise-

lői és a székelyudvarhelyi Szent Mi-
klós-hegyi római katolikus temető 
gondnoksága május elején már kivá-
lasztotta, az írót a katolikus temető-
kapun belül, a plébániatemplom és 
a gimnázium közti részen helyezik 
nyugalomra.

Balázs Árpád a sajtótájékoztatón 
ugyanakkor azt is elmondta, levelet 
küldtek a tanfelügyelőségnek, amiben 
arra kérik a tanárokat, magyar-, illet-
ve osztályfőnöki órákon ejtsenek pár 
szót Nyirő életéről és munkásságáról, 
hogy a fiatalok jobban megismerhes-
sék az írót. (Berkeczi Zsolt)hí
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AZ ELMACON KFT.

értesíti az érintett nyilvá-
nosságot, hogy a szenétei kő-
feldolgozó műhelynél megva-
lósítandó VILLANYHÁLÓ-
ZAT tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynök-
ség döntéstervezetet hozott 
2012. május 10-én, melynek 
értelmében nem szükséges a 
Natura2000-re vonatkozó ha-
tástanulmány elkészítése. A 
terv Gyergyóújfalu község bel-
területén valósul meg.

Az érintettek észrevételei-
ket a döntés tervezetét illetően 
a hirdetés megjelenésétől szá-
mított 5 nap alatt nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, 
Márton Áron utca 43. szám 
alatt (fax. 0266–310 040, 
http://apmhr.anpm.ro).

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 május 31-ig!
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Körkép

> Jól halad a térrendezés. Elvi meg-
egyezés született tegnap Csíkszereda önkor-
mányzata és az áramszolgáltató Electrica Rt. 
csíkszeredai kirendeltsége között arról, hogy 
a két intézmény együttműködik a térrende-
zési munkálatok során a Somlyó patak med-
rével felszínre került vezetékek sorsát illető-
en. Az integrált városfejlesztési terv közterek 
modernizálását célzó programja keretében a 
Szabadság tér, a Majláth Gusztáv Károly tér 
és az ezeket összekötő promenád – a Csíki 
Játékszíntől a Szakszervezetek Művelődési 
Házáig tartó sétány – kialakítása az idei terv. 
Tövissi Zsolt építész szerint hiába beszélnek 
a szeredaiak a terek „újrabetonozásáról”, mo-

dern, funkcionális, zöldövezetekkel tarkított 
városközpont kialakítása a cél. 

> RMDSZ-kampányindító Csíksze-
redában. Az eddigi eredményes munkát és a 
folytatást emelte ki a tegnapi kampányindító 
rendezvényen legfőbb céljaként az RMDSZ 
városi és megyei jelöltjeinek képviselete. A 
Csíki Játékszín nagytermében tartott kam-
pányindítón részt vett Kelemen Hunor 
szövetségi elnök, Korodi Attila képviselő, az 
RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje, 
Ráduly Róbert Kálmán, az alpolgármeste-
rek, valamint tanácsos-jelöltek. Kelemen 
Hunor azt mondta: a szövetség 22 év alatt 

folyamatosan, a nehézségek ellenére is haladt 
a kitűzött célok felé. – Sokszor kellett a szél-
lel szemben vitorlázni, de mindig kitartot-
tunk a vállalt cél mellett, amely az otthon-
teremtés és a magyarként, székelyként való 
megmaradás volt. Végeztük a feladatunkat 
ott, ahol voltunk. A jelenlegi állapot is, ami-
kor ellenzékben vagyunk, így van jól, itt is 
folyamatosan tevékenykedni fogunk. A szö-
vetségnek van, amit felmutatni. Csíkszereda 
mára élhetőbb város lett – fogalmazott.

> Közgazdász konferencia. Szö-
vetkezetek múltja, jelene és jövője té-
makörben szerveztek konferenciát a 

gyergyószentmiklósi Pro Art Galériá-
ban. Az Erdélyi Múzeum Egyesület és a 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság 
gyergyószentmiklósi fiókszervezete meg-
hívására két történész és két közgazdász 
tartott előadást a többnyire egyetemista fi-
atalokból álló közönségnek, hangsúlyozva: 
a jövőbeli szövetkezetek létrehozása az ő 
feladatuk lesz. A Szolidaritás közösségünk 
fennmaradásáért címet viselő a második 
közgazdász-konferencián dr. Hunyadi At-
tila történész, a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem adjunktusa a Szövetke-
zetek Erdélyben és Európában című köte-
tet mutatta be. hí

rf
ol

ya
m

Már alig lehet szálláshelyet találni a pünkösdi búcsú idejére

Sokan már tavaly foglaltak szobát
Még tavaly, de legalábbis hó-
napokkal ezelőtt lefoglalták a 
külföldről és belföldről érkező 
vendégek a pünkösdi búcsú 
idejére a csíkszeredában és 
környékén működő panziók és 
szállodák által kínált szálláshe-
lyeket. A városba érkező zarán-
dokok az olcsóbb panziókat ré-
szesítik előnyben, de nehezen 
lehet már üres szobát találni a 
szállodákban is.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Idejében, jóval a pünkösdi bú-
csú időpontja előtt foglaltak 
szálláshelyet azok zarándo-

kok, akik a búcsújárás alatt több 
napig szeretnének Csíkszeredá-
ban tartózkodni. A visszatérő 
vendégek tulajdonképpen már 
tavaly lefoglalták előző szállás-

adójuknál idénre is a szobákat, 
így a városban és a környező 
falvakban működő panziókban 
már csak elvétve lehet kiadó szo-
bát találni. 

– Azok, akik az utolsó pilla-
natban keresnek üres helyet, már 
csak a visszamondott foglalások 
miatt megüresedett szobákban 
reménykedhetnek – mondta 
Márk Dezső, Hargita Megye Pat-
ronátus Szövetségének elnöke. 

Pünkösd ideje alatt a szállás-
helyek befogadóképességét jóval 
meghaladja az ide érkező vendé-
gek száma – így sokan családok-
nál, magánházakban vagy bent-
lakásokban is fogadnak vendége-
ket. A panziókban egyébként az 
ellátás függvényében 60 és 150 lej 
között alakulnak idén az árak.

– Ez a három nap nem javít 
látványosan a megye turiszti-

kai forgalmán, az lenne jó, ha 
itt tudnánk tartani a turistá-
kat legalább egy hétig. Mivel 
azonban nincs vakáció ebben 
az időszakban, a családok nem 
töltenek el itt hosszabb időt – 
fogalmazott Mátéffy Győző, 
a Hargita Megyei Turisztikai 
Egyesület elnöke. 

Január-februárban teltek be a 
helyek a búcsú idejére a Hunguest 
Hotel Fenyőben és a Hotel 
Salvatorban is. 

– Hároméjszakás, kedvezmé-
nyes csomagunk van pünkösd 
idejére, ez valójában félpanziós 
szolgáltatást jelent 691 lejért – 
nyilatkozta Tódor Etelka, a Fenyő 
szálloda ügyvezető igazgatója. A 
búcsújáró helyhez legközelebb 
eső Hotel Salvatorban a vendégek 
200 vagy 217 lejért válthatnak 
szobát.  Alig van üres szoba a pünkösdi búcsú idejére. Tárt kapukkal, de foglaltan

százhektárnyi területre szán-
dékszik napelemeket telepíteni 
a solarsystem kft., a heliotech 
nemzetközi cég romániai kép-
viselője Gyergyószárhegyen. A 
Bástya Mezőgazdasági Társulás 
gondnoksága alatt lévő Remete 
eleje dűlőben tervezett beru-
házás összértéke 50 000 euró, 
amit kizárólag külföldi tőke 
bevonásával valósítana meg a 
cég. az önkormányzat haszna a 
beruházásból évi háromszázezer 
euró lenne a befizetett adóból, a 
Bástya társulás pedig hektáron-
ként évente 400 eurót kapna a 
bérelt területért.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro 

Anapelemes park óránkénti 
termelése 30 megawatt, 
ami húszezer porta ener-

giaszükségletét biztosító elektro-
mosenergia-mennyiség, nem be-
szélve arról, hogy hozzávetőleg 25 

ezer tonnányi üvegházhatást oko-
zó szén-dioxidtól és egyéb mér-
gező gáztól mentesítené a légkört 
– részletezte a beruházás bemuta-
tását célzó tegnapi sajtótájékozta-
tón Ion Cornea, a Solarsystem Kft. 

képviselője. A helyszín kiválasztá-
sakor kizárólag a saját méréseikre 
alapoztak, amelyek azt igazolják, 
hogy a térség alkalmas napelemes 
energetikai park létrehozására. 
Nem utolsósorban – a cég kép-

viselője szerint – a döntést nagy-
mértékben befolyásolta a Gábor 
László polgármester által képviselt 
gyergyószárhegyi önkormányzat, 
Hargita Megye Tanácsa, valamint 
Horváth Miklós, a Bástya Mező-
gazdasági Társulás vezetőjének 
nyitottsága a létesítmény iránt. 

– A beruházás azért is vonzó, 
mert ezáltal csökkenteni lehetne 
Hargita megye energetikai függő-
ségét – hangoztatta Petres Sándor, 
Hargita megye tanácsának alelnö-
ke, aki az intézmény támogatásáról 
biztosította a cég képviselőjét.

Gábor László polgármester 
kifejtette, régóta próbálnak egy 
olyan beruházást bevonzani, ami 
kizárólag külföldi tőkéből jönne 
létre, de a térség fejlődését szolgál-
ná, ezért is örült a lehetőségnek, 
hogy Gyergyószárhegyen létesíte-
nék a napelemes energetikai par-
kot. Mint mondta, ez egy olyan 
beruházás, amiből mindannyian 
profitálhatnak, ugyanis amellett, 

hogy új munkahelyek jönnének 
létre, évi háromszázezer euró adót 
fizetne a cég az önkormányzatnak, 
illetve hektáronként évente 400 
eurót a Bástya társulásnak. 

A beruházás létrehozására 
egyébként már előszerződést kö-
töttek, jövő hétre tervezik a Bástya 
társulás közgyűlését, ahol a tulaj-
donosoknak döntést kell hozniuk 
a százhektárnyi terület 25 évre szó-
ló bérbeadásáról. Az érintett terü-
letre a tulajdonosokkal kötne szer-
ződést a cég, vállalva a telekköny-
veztetés költségeit és ügyintézését, 
a befizetett bérleti összeg viszont a 
társulás bevételeként jelenne meg 
a könyvelésben, amit összevetve 
a többi bevételi forrással, a tagság 
körében arányosan osztanának el. 
Ezt követné az építkezéshez szük-
séges engedélyek kiváltása – a cég 
képviselője szerint, ha nem ütköz-
nek akadályba, akkor két hónapon 
belül el is kezdhetnék a munkála-
tokat.

Balról jobbra: Horváth Miklós, Gábor László, Ion Cornea, Petres Sándor és Ferencz József

napeleMes parkot létesítenének gyergyószárhegyen

Beruházás, amiből mindenki hasznot húz
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Befejezés előtt a csíkszeredai unitárius templom

Az összefogás erőt ad a gyülekezetnek
az arrajárók szinte észre sem 
veszik a szász endre utcában, 
az unitárius parókia mögötti 
telken épült templomot. pedig a 
csíkszeredai unitárius közösség 
új templomának építése a be-
fejezéshez közeledik. solymosi 
alpár lelkésszel a munkálatok-
ról és a további elképzelésekről 
beszélgettünk.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Apüspök úr még mindig 
nem hiszi el, hogy ilyen 
jól haladunk az építkezés-

sel, pedig július 8-ra gondoltuk a 
templomszentelés napját – mond-
ja Solymosi Alpár csíkszeredai uni-
tárius lelkész. Ez az időpont azért 
fontos, mert akkor lesz itt az Egye-
sült Államokbeli Shelter Rockból 
a testvérgyülekezet tizenhárom 
fős küldöttsége. A csíkszeredaiak 
szeretnék, hogy vendégeik is részt 
vegyenek az ünnepségen, hiszen a 
templomépítés költségeinek mint-
egy 70 százalékát a testvérgyüleke-
zet állta.

– Ők úgy tekintenek Erdély-
re, mint az egyistenhit bölcső-
jére, másrészt mint a szabadelvű 
kereszténység gyökerére. Ennek 
szellemében pártolták fel a csíksze-
redai unitárius templom építését, 
nemcsak erkölcsileg, de anyagilag 
is. Nagy részben nekik köszönhe-
tő, hogy idáig eljutottunk – közli 
Solymosi Alpár. A két gyülekezet 
kapcsolata, amelyet a mindenkori 
lelkész, Simén Domokos, később 
Krizbai Béla, most pedig Solmyosi 
Alpár koordinál, Gellérd Juditnak 
köszönhető. Shelter Rock unitári-
us gyülekezete tavaly 50 ezer dol-
lárral, idén ugyanekkora összeggel 
segítette a templomépítést úgy, 
hogy a csíkiak pályáztak a testvér-
gyülekezet Margaret Veatch ala-
pítványánál.

Bekopognak, hogy 
felajánlják segítségüket
A csíkszeredai unitáriusok 

temploma tavaly külső színezést 
kapott, belül is kimeszelték az 
épületet. Idénre maradtak a belső 
szerelési munkálatok, a villany-
szerelés, a padlófűtésrendszer ki-
képzése, a vízvezeték bekötése, a 

szennyvízcsatorna lefektetése. Hát-
ravan még a szalagparketta lefekte-
tése, továbbá a korlátok, a szószék, 
úrasztala és papi pad elkészítése 
szerepel a terveik között. – A csík-
szeredai gyülekezet is szívén viseli 
a templomépítést – hangsúlyozza 
a lelkész. 

– Úgy tűnt, hogy nem lesz 
pénz a templomhoz tartozó hat 
illemhely kiképzésére. Az előzetes 
költségvetés alapján tudattam a 
gyülekezettel, hogy mi az, amire 
van fedezetünk, és mi az, amire 
nincs. A gyülekezeti tagok meg-
szívlelték ezt a hiányosságot, és 
hirtelen nagyon sok céladomány 
érkezett az illemhelyek kiképzé-
sére, nagyobb magánadományo-
kat is felajánlottak erre a célra. 
Egyre több jóindulatot tapasz-
talok a templomunk építésével 
kapcsolatban: mind az építkezési 
anyagot forgalmazó cég részéről, 
amely kedvezményt nyújt, mind a 
vállalkozók részéről, akik itt dol-
goznak. Ez nagy erőt ad nekem is, 
a gyülekezetnek is. A lelkész sze-
rintem a templomépítés követe, a 
templom ügyének a szóvivője. Az-
tán hogy kit mi érint meg a temp-
lomépítéssel kapcsolatos felhívás 
során, ez nagy rejtély. Csodálatos, 

amikor két-három hetes, elfelej-
tettnek vélt gondolatok kapcsán 
kopogtatnak az ajtón, hogy vala-
melyik területen tudnak segíteni 
– meséli Solymosi Alpár.

A lelkész bizakodó. Úgy látja, 
hogy az előirányzott munkálato-
kat a gyülekezet képes elvégeztetni, 
nagyon jó vállalkozókkal dolgozik, 
akik lelkiismeretesek, és megértet-
ték, hogy a gyülekezetnek nagy 
szüksége van az ő szakmai tudá-
sukra és összpontosításukra.

A 300-350 férőhelyes új temp-
lom építése azért volt időszerű, 
mert az imaház, bár meghitt és 
hangulatos, de kicsi, és ünnepek, 
ünnepségek alkalmával kényelmet-
len a gyülekezet számára. A temp-
lomszenteléssel nem fejeződik be 
az „építkezés”, a berendezés egy 
részét ugyanis csak később tudják 
elkészíttetni.

– Az eredeti elgondolás az 
volt, hogy székekkel bútorozzuk 
be a templomot, de egyre inkább 
beérett bennünk a gondolat, hogy 
mégiscsak jó lenne padokat ten-
ni, mert egészen más hangulatot 
árasztanak, más rendről beszélnek. 
Talán jó volna azt a hagyományt 
követni, hogy templomainkban 
padok várják a híveket, megjelení-

teni a modern építészeti formák-
ban is. Egyelőre csak az anyagiak 
akadályoznak ebben.

eleink is áldoztak 
az orgonára
Az újonnan elkészülő temp-

lomnak másik nagy igénye az 
orgona. – Mindenképpen szük-
ségünk lesz egy liturgikus hang-
szerre, amely az istentiszteletek 
meghittségét, az istendicséretek, 
himnuszok hangzásvilágát megfe-
lelőképpen meg tudja jeleníteni – 
hangsúlyozza Solymosi Alpár.

Ennek érdekében pályázatot 
nyújtottak be a Bethlen Gábor 
Alaphoz. Mivel egy épített orgo-
na 14-16 millió forintba (kb. 215 
000–245 000 lejbe), egy elektro-
mos liturgikus hangszer pedig, 
amely a gyülekezeti igényeket ki 
tudná szolgálni, kb. 3-4 millió fo-
rintba (46 000–61 000 lejbe) ke-
rül, ezért egyelőre ilyen hangszer-
ben gondolkoznak, de folyamato-
san keresik az orgonaépítőkkel a 
kapcsolatot. 

– Nagyon jó volna, ha egy épí-
tett orgona is bekerülne a temp-
lomba. Látom, hogy a liturgikus 
zeneigényünk egy kicsit alábbha-
gyott. Ha az eleinkben megvolt 

az igény egy értékes hangszer 
megépítésére, akkor bennünk, 
az utódokban is meg kell legyen 
a vágy, hogy templomainkban 
megfelelő orgona szóljon. Ré-
gebb is nagy áldozatot hoztak 
egy ilyen hangszer megépítése 
érdekében.

Helyére kerül az ólom-
üveg és a toronycsillag
Az új templomban megvan a 

helye az épített orgonának és re-
mélik, hogy ezt a tervet is sikerül 
megvalósítani. Egy másik álom 
ugyanis valóra vált. Azt szerették 
volna, hogy ólomüveg jelenítse 
meg azt a lelkiséget, amit unitári-
usokként megpróbálnak képvisel-
ni ebben a tágabb közösségben. 

Egri István kolozsvári művész 
elkészítette azt az 5,5 négyzetmé-
teres ólomüveget, amely a temp-
lomok festett kazettáin található 
magyar népi motívumokat, az 
unitárius címert és a testvérgyü-
lekezet jelképét jeleníti meg. Az 
alkotás nemsokára a helyére, a 
templom fő üvegablakának köze-
pére kerül.

Nemrég ajándékot kapott az 
új templom. Csíki Ferenc gyüle-
kezeti tag egy templomi torony-
csillagot, toronygombot ado-
mányozott az új templomnak. 
– Keressük a helyét, szeretnénk 
feltenni még a templomszentelés 
előtt. Toronydíszünk van, de a 
tornyunk még hiányzik – mondja 
a lelkész, aki örvend, hogy egyre 
inkább alakot ölt, formát kap a 
szép épület. 

Testvérgyülekezeti segítség és 
helyi összefogás eredményeként 
épült fel a csíkszeredai unitárius 
templom: az építkezést támo-
gatta Csíkszereda önkormányza-
ta és Hargita Megye Tanácsa is. 
Solymosi Alpár elmondta azt is, 
hogy bár nyújtottak be pályázatot 
a román kormányhoz támogatás-
ra, válaszra sem méltatták őket. 
Ugyanakkor az Egyesült Álla-
mokból kapott összeg egy része az 
építkezési anyagok vásárlásakor 
és a munka kifizetésekor fizetett 
24 százalékos áfára ment el, amit 
nem igényelhetnek vissza, mivel a 
támogatás nem az Európai Unió-
ból érkezett. 

Építőmunkások dolgoznak a csíkszeredai unitárius templomnál. Július 8-án, az amerikai testvérgyülekezet látogatásakor tartják az avatót

indul a 2012-es Yuppi táBor cukorBeteg kamaszok részére

Manók kerestetnek 
Önkéntesek jelentkezését vár-
ják a cukorbeteg kamaszok él-
ménydús nyaralásáról gondos-
kodó Yuppi tábor szervezői. az 
élményterápiás tábort, ahol a 
kamaszok felfedezhetik a ben-
nük levő erőt, kitartást, augusz-
tus 2–12. között tartják a ma-
ros megyei Vármezőn található 
nomad camp táborhelyen.

HN-információ

Húsz évnél idősebb ön-
kéntesek jelentkezé-
sét várják HáziManó, 

MenőManó vagy DokiManó 
feladatkörbe a román és magyar 
cukorbeteg kamaszok részére 
szervezett Yuppi Tábor veze-
tői. Az augusztus 2–12. közötti 
időszakra tervezett táborban a 

HáziManók, avagy a pótanyu-
kák és -apukák egész napos 
ügyeletet látnak el, ők vannak 
egy adott gyermekcsoporttal, 
kísérik őket, játszanak, beszél-
getnek velük, és a legfontosabb: 
lelkesítik őket. A MenőManók 
a nappali programokat szerve-
zik és vezetik. Őket a követ-
kező feladatkörökre keresik a 

szervezők: fotózás, íjászat, kéz-
műves-foglalkozások, lovaglás, 
zene, színjátszás, evezés, hor-
gászat, magaskötélpálya, falmá-
szás. A DokiManók csapatába 
olyan orvosok, asszisztensek 
és dietetikusok jelentkezését 
várják, akik ellátnák az egész-
ségügyi feladatokat – fehér kö-
peny nélkül is.

Az érdeklődők a jelentkezési 
lapot kitöltve, valamint egy ön-
életrajzot és személyazonossági 
igazolványuk másolatát mellé-
kelve jelezhetik részvételi szán-
dékukat a yuppitabor@gmail.
com e-mail címen május 18-ig. A 
határidő lejártával mindenkit le-
vélben értesítenek a jelentkezést 
követő interjú körülményeiről.
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Az alváshiány hizlal, mert keve-
sebb termelődik egy étvágysza-
bályozó hormonból, így negyedé
vel növekszik az éhségérzet – 
közölték kutatási eredményüket 
francia kutatók a Lyonban zajló 
Európai Elhízási Kongresszuson.

Karine Spiegel, a Lyoni Egye-
tem munkatársa, a kutatás 
vezetője megállapította, 

hogy az alváshiányban szenvedők 
naponta átlagosan 350-500 kalóri-
ával többet vesznek magukhoz. Ez 

körülbelül egy sajtburger energiatar-
talmának felel meg. A tanulmányban 
korábbi kutatások adatait elemezték, 
amelyekben a résztvevők alvási ide-
jét és testsúlyát vetették össze. Mint 
kiderült, az alváshiány és a túlsúly 
közötti kapcsolat a gyerekeknél és a 
fiatal felnőtteknél a legerőteljesebb.

„Bár az tűnne természetesnek, 
hogy aki kevesebbet alszik, többet 
van ébren, így több kalóriát használ 
fel, ezért fogy, a tanulmányok ennek 
éppen az ellenkezőjét mutatták ki” – 
írta közleményében Spiegel.

Segít megelőzni a hasmenéses 
pa naszokat, ha az antibiotikumot 
szedők „jó baktériumokat”, pro
biotikumokat is szednek a kúra 
mellett – állapították meg ame-
rikai kutatók korábbi vizsgálatok 
adatainak áttekintésével.

A Journal of the American 
Medical Association 
( JAMA) című orvosi 

folyóiratban ismertetett elemzés 
szerint 42 százalékkal kisebb való-
színűséggel jelentkezett hasmenés 
a probiotikumot szedő pácien-
seknél azokhoz képest, akik nem 
vettek be ilyen szereket antibioti-
kum-kúrájuk mellett.

A mostani metaelemzésben 63 
korábbi tanulmány adatait tekintet-
ték át, melyek összesen 12 ezer ember 
bevonásával készültek. Az elemzett 
tanulmányok közül 44 olyan volt, 
ahol sem a páciens, sem a klinikai 

próbában részt vevő orvos nem tud-
ta, hogy ki kapott probiotikumot, 
és ki placebót. A tanulmányokban a 
leggyakrabban a Lactobacillus nem-
zetségbe tartozó baktériumtörzseket 
használták a probiotikumok közül.

Az antibiotikumok a fertőzést 
okozó káros baktériumok mellett 
elpusztítják a „jó” baktériumok 
egy részét is az emésztőrendszer-
ben, ezért a gyomor- és bélflóra 
helyreállásáig gyakran fordulnak 
elő olyan mellékhatások, mint a 
hasmenés. Előfordul, hogy a has-
menés csak kellemetlen tünet, 
ám sokszor súlyos egészségügyi 
következménye lehet, az érintett 
esetleg kórházi kezelésre szorul. 
A probiotikumok olyan készít-
mények, amelyekben az emberi 
emésztőrendszer számára hasznos 
baktériumtörzsek vannak, így al-
kalmasak arra, hogy segítsék az 
egészséges bélflóra visszaállását.

Egy SajtburgErnyi KaLóriávaL 

Többet eszik, aki kialvatlan

cSöKKEnti a Szív éS érrEndSzEri bEtEgSégEK gyaKoriSágát 

Heti harminc deka hal 
az új ajánlás

mEgELőzéS 

Az antibiotikumok 
mellékhatásáról

hargitanépe

Egy új európai ajánlás szerint 
hetente legalább kétszer kelle-
ne halat fogyasztani, ez ugyan-
is jelentősen csökkentené a 
szív és érrendszeri betegsé-
gek gyakoriságát. az ajánlott 
mennyiség körülbelül heti 300 
gramm, azaz évi több mint 15 
kiló/fő olajos húsú halnak felel 
meg.

Mind az egészséges, mind 
a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők 

számára előnyös az olajos húsú 
halak rendszeres fogyasztása – 
erősítette meg a hétvégén zárult 
EuroPrevent 2012-es, megelőzés-
sel foglalkozó uniós konferencia. 
Az írországi tudományos szimpó-
ziumot az Európai Kardiológiai 
Társaság prevencióval foglalkozó 
részlege szervezte.

napi egy hal 
az orvost távol tartja
A Napi egy hal az orvost távol 

tartja címmel tartott előadás a 
halakban található, többszörösen 
telítetlen omega-3 zsírsavak jóté-
kony hatását mutatta be. A két leg-
gyakoribb omega-3 zsírsav, az EPA 
és a DHA legnagyobb mennyiség-
ben az olajos húsú halak húsában 
fordul elő, többek között a lazac-
ban, a makrélában, a heringben, a 
pisztrángban és a szardíniában.

Arról, hogy az omega-3 zsír-
savakat tartalmazó táplálék ki-
egészítőknek a halakhoz hasonló, 
előnyös szív- és érrendszeri hatása 
van-e, megoszlik a szakértők véle-
ménye.

Az omega-3 zsírsavak a szív- 
és érrendszer mellett az agyra és 
az immunrendszerre is előnyösen 
hatnak. Ezek a zsírsavak gyulla-
dáscsökkentő hatásúak, így az ér-
falak gyulladásait is mérséklik.

A konferencián közzétett 
szakmai ajánlás szerint hetente 
legalább kétszer kellene halat fo-
gyasztani, amelyek közül az egyik 
étkezésre kifejezetten olajos húsú 
halat kellene választani. Aki nem 
szereti a halat, azoknak a szakem-

berek azt ajánlják, hogy gyógy-
szertárban kapható omega-3 
készítményeket vásároljon, mert 
a drogériákban elérhetők nem 
mindig tartalmazzák a megfelelő 
dózisú zsírsavat. Az ajánlás szerint 
az előnyös hatáshoz legalább napi 
1 gramm omega-3 zsírsavat kelle-
ne fogyasztani.

Ugyanakkor a szakemberek 
hangsúlyozzák, hogy a szív- és ér-
rendszeri előnyös hatás eléréséhez 
ajánlott inkább halat fogyasztani, 
mint táplálékkiegészítőt, mivel 
a hal az omega-3 zsírsav mellett 
egyéb, a szívre jótékony hatású 
tápanyagokat (D-vitamint, sze-
lént, jódot) is tartalmaz.

Persze a hal nem csodaszer: a 
szakemberek arra is figyelmeztet-
nek, hogy teljes körű védelmet az 
omega-3 zsírsavak sem nyújthat-
nak a szív- és érrendszeri betegsé-
gek ellen, a kockázatcsökkentés-
hez elengedhetetlen a dohányzás 
abbahagyása, illetve a rendszeres 
mozgás is.

másodlagos megelőzés 
Az omega-3 zsírsavak a táplá-

lékok közül leginkább a tengeri 
fitoplanktonokban és a halakban 
találhatók meg. Nemcsak az el-
sődleges, hanem a másodlagos 
megelőzésben (a betegség kiújulá-
sának megelőzésében) is előnyös-
nek találták őket, a hatást több, 
többezres mintaszámú kutatás 
eredeményei is alátámasztották.

1989-ben egy 2033, szívin-
farktuson átesett ember bevo-
násával készült vizsgálatban azt 
találták, hogy aki heti két olajos 
húsú halból készült ételt beikta-
tott az étrendjébe (300 gramm 
olajos húsú halat), vagy elfogyasz-
tott ennek megfelelő mennyisé-
gű omega-3 zsírsavat tartalmazó 
kapszulát, azok körében az öt 
éven belüli halálozási ráta 29 szá-
zalékkal alacsonyabb volt, mint a 
halat nem fogyasztók körében.

Egy olasz, szintén szívinfark-
tuson átesettek körében végzett 
kutatásba 11 324 embert vontak 
be. A vizsgálat eredményei szerint 

azoknál, akik az infarktust követő 
három hónapban napi 885 mg 
omega-3 zsírsavat fogyasztottak,  
a nem végzetes szív- és érrendszert 
érintő események kockázata 15 
százalékkal alacsonyabb volt.

Egy 2007-es japán kutatás sze-
rint, amelybe 18 645, magas kolesz-
terinszinttel küzdő embert vontak 
be, napi 1,8 g tiszta EPA zsírsav 15 
százalékkal csökkentette a halálozás 
és a nem végzetes szív- és érrendsze-
ri események kockázatát.

a vastagbélpolip 
kialakulása ellen
Halevéssel csökkenthető a vas-

tagbélpolip kockázata is. A he-
tente nagyjából háromszor halat 
fogyasztó nőknél alacsonyabb 
a vastagbélpolip kialakulásának 
kockázata, mint azoknál a tár-
saiknál, akik kevesebb mint heti 
egyszer esznek a tenger omega-3 
zsírsavakban gazdag gyümölcsei-
ből – derült ki egy új tanulmány-
ból. Az amerikai Vanderbilt 
Egyetem kutatócsoportja több 
mint 5300 embert vont be a vizs-
gálatba. A rutin vastagbéltükrö-
zésre – kolonoszkópiára – érkező 
pácienseket a szakemberek kikér-
dezték táplálkozási szokásaikról. 
A kutatócsoport ezután össze-
hasonlította annak a több mint 
1400 nőnek a válaszait, akiknél 
az orvosok nem találtak polipot, 
azokéval, akiknél viszont diag-
nosztizálták az elváltozást. Az 
utóbbiak száma 456 volt.

Az eredmények szerint a ten-
ger gyümölcseiből nagy mennyi-
séget fogyasztó nők valamelyest 
nagyobb védelmet élveznek az 
elváltozással szemben. A résztve-
vők korának, dohányzási szoká-
sainak és aszpirinfogyasztásának 
figyelembe vétele után a kutatók 
arra jutottak, hogy a leggyakrab-
ban – hetente legalább három-
szor – halat fogyasztó nőknél 33 
százalékkal kisebb valószínűség-
gel találtak polipot az orvosok 
azokhoz képest, akik heti egy 
alkalomnál kevesebbszer esznek 
halat. (origo.hu)

 IllusztrácIó
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Adóbevallás a személyi

Az adónyilatkozatok, illetve 
adó bevallások benyújtási ha-
tárideje májusban jár le. Olyan 
űrlapokrólvanszó,amelyeket
azok, akik egyénileg vagy tár-
sult formában független tevé-
kenységből, javak használati
jogánakátruházásából,mező-
gazdasági tevékenységből,ér-
tékpapírok átruházásából stb.
jövedelmet realizáltak, évente 
egyszer kell benyújtsanak a 
megelőző esztendőre vonatko-
zóan. Első helyre az úgyneve-
zett 200-as űrlap kívánkozik,
amely benyújtására a becslé-
sek szerint országos viszony-
latban több millió magánsze-
mélykötelezett.Eztazűrlapot
legkésőbb május 25-ig kell
benyújtani az érintett magán-
személyeknek a területileg il-
letékes adóhivata lokhoz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Adótörvénykönyv 83-as 
szakaszának értelmében 
azok az adófizetők, akik 

egyénileg vagy társult formában 
független tevékenységből, javak 
használati jogának átruházásából, 
mezőgazdasági tevékenységből, 
értékpapírok átruházásából stb. jö-
vedelmet realizáltak a 2012-es esz-
tendőben, kötelezettek a szóban 
forgó nyilatkozat benyújtására. 
Igen széles lakossági kategóriáról 
van szó, beleértve azokat az alkal-
mazási jogállású személyeket is, 
akik béren kívüli jövedelmet is rea-
lizálnak, például engedélyezett ma-

gánszemélyként vagy ingatlan bér-
beadásából vagy szerzői jogdíjból. 
Akik viszont csak kizárólag bérből 
érnek el jövedelmet, illetve azok a 
különböző kategóriájú magánsze-
mélyek, akik esetében a személyi 
jövedelemadót visszatartották vég-
ső adóként és átutalta a jövedelem-
kifizető az állami költségvetésnek, 
nem kötelezettek a 200-as űrlap 
benyújtására. Egyébként ennek a 
nyilatkozatnak a szabványűrlapját, 
kitöltési módját az Országos Adó-
ügynökség elnökének 2012/52-es 
rendeletével hagyták jóvá. Abban 
többek között fel kell tüntetni a 
jövedelmi forrásokat vagy kategó-
riákat, például azt, hogy kereske-
delmi jellegű vagy szabadfoglalko-
zásból eredő vagy pedig a szellemi 
tulajdonjog értékesítéséből szár-
mazó jövedelemről van-e szó. A 
nyilatkozat benyújtásának elmu-
lasztása szabálysértést képez, és az 
50 lejtől 500 lejig terjedő bírsággal 
sújtandó. Az adótörvénykönyv 
vonatkozó előírásainak függvé-
nyében még egyszer utalnunk kell 
arra, hogy vannak olyan jövedelmi 
kategóriák, amelyek esetében nem 
kell benyújtani a 200-as űrlapot. E 
vonatkozásban néhány újdonságot 
hozott magával az Adótörvény-
könyvet módosító 2011/125-ös 
sürgősségi kormányrendelet, amely 
január 1-jén lépett hatályba. Nos, 
ennek értelmében például nem 
kell benyújtani a szóban forgó űr-
lapot abban az esetben, ha a nettó 
jövedelmet a jövedelmi normák 
alapján állapították meg, vagy ha 
a jövedelem terület haszonbérbe 

adásából származik, vagy ameny-
nyiben adott tevékenységek eseté-
ben az adófizető nem az adóelő-
leges eljárást kérelmezte, hanem 
az Adótörvénykönyv 521-es sza-
kasza, (2)-es és (3)-as bekezdése 
alapján a 16 százalékos adókulcs 
alkalmazását kérte, s ilyenképpen 
végleges adót fizetett (és nem a 10 
százalékos adóelőleges eljárást al-
kalmazták).

Adókötelesmezőgazdasági
tevékenységek
Az Adótörvénykönyv 42-es 

szakaszának k.) bekezdése értel-
mében a mezőgazdaságból és az 
erdőgazdálkodásból származó jö-
vedelmek adómentességet élvez-
nek, ugyanakkor a 71-es szakasz 
értelmében egyes mezőgazdasági 
tevékenységek megadózandók. Ez 
a „dualitás” sok félreértésre adott 
okot az elmúlt időszakban, s talán 
okkal és joggal, mert nehéz meg-
húzni a határvonalat: hol ér véget 
az adómentesség, és hol kezdődik 
az adókötelezettség. Az Adótör-
vénykönyv alkalmazási normáit 
jóváhagyó 2004/44-es kormány-
határozat ugyan körülírja a té-
mát, ennek ellenére az elmúlt 
időszakok során megmutatkoz-
tak félreértések, félremagyarázá-
sok. Mi magunk is írtunk arról, 
hogy Tánczos Barna államtitkár 
közbenjárása nyomán ez év ápri-
lisában a pénzügyminisztérium 
jogszabályozási vezérigazgatósá-
ga egy eligazító jellegű körlevelet 
bocsátott ki. Abban többek kö-
zött az szerepel, hogy a mezőgaz-
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> Az önkormányzatoktól visszavett 
pénzből fizetné ki a nyugdíjakat Ponta. 
A Victor Ponta vezette kormány 250-300 
millió lejt követel vissza a PD-L-s pol-
gármesteri hivataloktól – ekkora össze-
get kaptak az érintett önkormányzatok 
áprilisban a kormány tartalékalapjából. 
Az új kormány emellett a külföldi kiszál-
lásokra fordított keretet is csökkenti, és 
a közbeszerzési eljárásokra is kevesebbet 
költ. Ponta vasárnap úgy nyilatkozott, 
hogy ezekből a pénzekből fizetnék vissza 
a nyugdíjasoknak a tavaly visszatartott 
egészségbiztosítást. Egyelőre ugyanis az 
állam csak három hónapra elegendő ke-

rettel rendelkezik a nyugdíjak 5,5%-os 
járulékának törlesztéséhez. A kormány 
múlt kedden fogadott el egy rendeletet, 
amely szerint a PD-L-s polgármesteri hi-
vatalok péntekig kellett visszafizessék azt 
a pénzt, amely megmaradt az áprilisban 
kiutalt összegből. A munkaügyi minisz-
térium közvitára bocsátotta a 740 lejt 
meghaladó nyugdíjakra jogtalanul kirótt 
egészségbiztosítási járulék visszaszolgál-
tatásának módszertanát. A 2011 január–
március között levont összegeket június 
és augusztus között egyenlő havi részle-
tekben fogják visszaszolgáltatni. A 2011 
áprilisa és 2012 áprilisa közötti összeget 

2013 végéig fogják visszaadni az érin-
tetteknek. A pótlékot a havonta kiutalt 
nyugdíjra fogják rászámolni. A tervezet 
szerint augusztus 25-ig a kormány jóvá-
hagyja ez utóbbi periódus során levont 
járulékok visszaszolgáltatásának ütem-
tervét is.

> Kiszámíthatatlan a görög helyzet, 
egész Európát leminősíthetik. Teljesen 
kiszámíthatatlanná vált a görögorszá-
gi helyzet, jelentős az esélye az újabb 
parlamenti választások kiírásának, és 
ha ezután olyan kormány alakul, amely 
elveti a külső segélyprogram feltételeit, 

az Görögország euróövezeti tagságának 
megszűnéséhez vezethet – vélekedtek 
pénteken londoni pénzügyi elemzők. 
A Fitch Ratings, a legnagyobb euró-
pai hitelminősítő Londonban ismer-
tetett pénteki helyzetértékelésében 
közölte: ha Görögország elhagyja az 
euróövezetet – akár a jelenlegi politi-
kai válság következtében, akár amiatt, 
hogy nem sikerül elérni a gazdaság sta-
bilizálódását –, akkor a cég valószínű-
leg a valutaunióban maradó összes tag-
állam szuverén adósosztályzatát közeli 
leminősítés lehetőségére utaló negatív 
felülvizsgálat alá venné.hí
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 fotó: tamás attila

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORsZáGOs 

ADÓÜGYNÖKsÉG,
a Hargita Megyei 

KözpénzügyiVezérigazgatóság,
aKöltségvetésiBevételekBegyűjtését

Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 
tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vo-
natkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival közli, 
hogy 2012. június 1-jén 10 órakor Székelyudvarhely, 
Malom utca 5. sz. alatt árverés útján eladja az adós 
ANDRÁS SZABOLCS (fiskális lakhelye: Szentegy-
háza, Május 1. utca 20. szám,  Hargita megye, CNP 
1830601191637) tulajdonát képező következő ingó-
ságokat:

M1, OPEL ASTRA CARAVAN személygépkocsi,
gyártási év 1995 – 8175 lej.

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani 
a következő dokumentumokat: a megvásárlási aján-
latot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező rész-
vételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befize-
tés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a 
Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlatte-
vőt képviselő személy felhatalmazását; a romániai 
jogi személyek esetében a kereskedelmi törzsköny-
vi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi sze-
mélyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a 
személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális 
hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amely-
ből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen sze-
mélyesen jelen kell lenni.

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

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

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

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

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. május 15-én 
kifüggesztették.

hargitanépe
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a határidő

jövedelmekről
 hirdetések

Gazdaság

> Tovább gyengült a lej: az euró árfo-
lyama akár az 5 lejt is elérheti. A közpon-
ti bank (BNR) tegnap eurónkénti 4,4373 
lejes árfolyamot határozott meg. A bank-
közi piacon az euró napközben a 4,44 lejes 
szintet is meghaladta, kereskedők szerint 
ekkor ismét közbelépett a jegybank a lej 
védelme érdekében. Az előző csúcsot a 
pénteki, eurónkénti 4,4265 lejes árfolyam 
jelentette. A tavalyi év végéhez képest a lej 
már 2,7 százalékot gyengült. A hazai valu-
ta a dollárral szemben is vesztett értékéből, 
a jegyzés 2,7 banival, dolláronként 3,4479 
lejre emelkedett. Az árfolyam 2010 júli-
us elseje óta nem volt ilyen magas, akkor 

3,5420 lejt ért egy dollár. A lej/frank ár-
folyam tavaly szeptember ötödikén közelí-

tette meg a mostani, frankonkénti 3,6 lejes 
szintet. Akkor egy frankért 3,8133 lejt kér-

tek. A térségi valuták is gyengültek a Gö-
rögországgal kapcsolatos félelmek miatt, a 
kormányalakítási kísérletek ugyanis sorra 
elbuknak. Szakemberek szerint a lej/euró 
árfolyam további emelkedése negatívan 
fog hatni a hazai gazdaságra, a gyengülés 
pedig nem fog megállni a közeljövőben, 
a lakosoknak akár az eurónkénti 5 lejes 
árfolyamra is fel kell készülniük. Elem-
zők szerint a lej gyengülését a politikai 
bizonytalanság táplálja, mások szerint a 
csökkenő export, a külföldi bankok hazai 
finanszírozásának apadása, illetve a ven-
dégmunkások hazatérése is hatással van a 
lej árfolyamára.hí

rf
ol

ya
m

Az OLT VÍZÜGYI GONDNOKSÁG 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Kászon patakának 
szabályozása, Kászonaltíz községben című tervére a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 
2012. február 28-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges 
a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek 
metekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–18.30 
óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a 
hirdetés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be, 
március 16-ig a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (fax: 0266–310040).

A RVA MUREŞ iNSOLVENCY SPECaLiStS S.P.r.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám – 

A székelykeresztúri (Kossuth Lajos u. F1 tömbház, 5-ös 
lakrész), Forest-Bok Kft. jogi felszámolói minőségében nyil-
vános árverést szervez az adós vagyonállományában lévő 
homlokrakodó értékesítésére. Kikiáltási ár 3000 lej, mely nem 
tartalmazza az áfát.

Az árverésre a jogi felszámoló marosvásárhelyi székhelyén 
kerül sor 2012. május 18-án 12 órakor, és azt megismétlik 
hetente a pénteki napokon ugyanazon órában a javak értéke-
sítéséig. Az árverésen részt vehetnek azok a magánszemélyek 
és/vagy jogi személyek, akik legalább egy nappal az árverések 
megszervezése előtt megvásárolják a feladatfüzetet, befizetik 
a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, vala-
mint a részvételi illetéket.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700, a 0265–261019 és a 
0745–146096-os telefonszámokon.

RVA MUREŞ iNSOLVENCY SPECiaLiSt S.P.r.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám –

a csődbe  ment HROUTE SERV Kft. jogi felszámolói minőségé-
ben folytatja az adós vagyonállományába tartozó ingó javak értéke-
sítését nyilvános árverés révén.

Az eladásra kerülő javak: két Dacia D 1.9-es személygépkocsi 
– 3841,25 lej/db.

Az árverésre 2012. május 18-án 13 órától kezdődően kerül sor 
a jogi felszámoló székhelyén és hetente megismétlődik ugyanazon 
az órában pénteki napokon, amíg sor kerül a javak értékesítésére. 

Az árverésen azon jogi vagy magánszemélyek vehetnek részt, 
akik befizetik a jogi felszámolónak az árverés időpontja előtt leg-
alább 24 órával a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi garanciát, a 
részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as és a 0745–146096-
os telefonszámokon.

a bukaresti OMV PEtrOM MarKEtiNG Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a Maroshévíz, Borszéki út 2. 
szám alatt található üzemanyagtöltő állomás működtetésé-
hez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsola-
tos információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között 
a Hargita 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 Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező 
személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313; fax: 0266–310041. 

daságból származó jövedelmek 
nem megadózandók, de igen a 
mezőgazdasági tevékenységből 
származók. Ezt úgy kell érteni/
értelmezni, hogy a mezőgazdasá-
gi és állattenyésztési termények, 
illetve termékek természetes for-
mában történő, közvetlen értéke-
sítése nem adózandó. Ezek között 
szerepel a tej, a gyapjú, a tojás, a 
nyersbőr, a gyógynövények, az 
erdei gyümölcsök, a gombák stb. 
és az adómentesség vonatkozik 
egyaránt a magánszemélyekre, az 
engedélyezett magánszemélyek-
re, a családi vállalkozásokra és az 
egyéni vállalkozásokra egyaránt. 

A feldolgozás utáni 
értékesítés 
nem adómentes
Ezzel nem is lenne semmi baj, 

de hogyan állapítható meg az, hogy 
a tej természetes formában kerül-e 

a piacra vagy esetleg tejföl, vaj, sajt 
vagy túró formájában, mert ez 
utóbbiak már mezőgazdasági tevé-
kenységből, pontosabban feldolgo-
zói tevékenységből származnak, és 
az azok értékesítése révén realizált 
jövedelem viszont adózandó. Ki 
tudja ellenőrizni és nyomon kö-
vetni a tej útját? Hol húzható meg 
pontosan és egyértelműen a határ-
vonal a mezőgazdaságból származó 
termény és a mezőgazdasági tevé-
kenységekből származó termék kö-
zött? Mert, ha nem pontos és szaba-
dos a jogszabály szövege, akkor ott 
van a kiskapu. A körlevél kapcsán 
egyébként a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság átirattal 
fordult a pénzügyminisztérium ille-
tékes szerveihez, s az átiratban töb-
bek között utaltak arra is, hogy a 
200-as űrlapban nem létezik olyan 
rubrika, amelyben fel kell, fel lehet 
tüntetni az adózás alá nem eső jö-

vedelmeket. Amennyiben viszont 
az ilyen jellegű jövedelem nem sze-
repel semminemű nyilatkozatban, 
akkor másabb gondok, problémák 
is támadhatnak: ezek a jövedelmek 
ugyan nem esnek megadózás alá, 
de engedélyezett magánszemélyek, 
családi vállalkozások, egyéni vállal-
kozások esetében fennáll a társada-
lombiztosítási és az egészségbiztosí-
tási hozzájárulási fizetés kötelezett-
sége, amelynek kiszámítási alapját 
a hatályos jogszabályok értelmében a 
jövedelem kvantuma képezi. Ha ez 
a jövedelem nem kerül be az adatbá-
zisba, hogyan számítják ki a szóban 
forgó hozzájárulások kvantumát? A 
vezérigazgatóság átiratára meglepő 
módon két pénzügyminisztériumi 
igazgatóságtól is érkezett válasz.  
A fiskális módszertani vezérigazga-
tóságtól és a jövedelem ügykezelési 
vezérigazgatóságtól. Ez utóbbi vá-
laszlevelében van egy olyan árnyalt 
utalás, miszerint az Adótörvény-
könyv szintjén kellene megjelenjen 
a meg nem adózandó jövedelmek 
bevallási kötelezettsége.

állattenyésztőknek 
nem kötelező?
De ez egyelőre nem így van. Az 

előbb említett igazgatóság válaszle-
velében furamód azt állítják, hogy 
az állattenyésztési szektorból szár-
mazó jövedelmek esetében nem 
kötelező a 200-as űrlap benyújtá-
sa. Ez azért furcsállandó, mert az 
Adótörvénykönyvben szerepelnek 
a mezőgazdasági és az erdőgazdál-
kodási termények, illetve termé-
kek is. A mezőgazdasági tevékeny-
ségből származó jövedelmekre 
vonatkozóan utalnak arra, hogy a 
módszertani normákat jóváhagyó 
2004/44-es kormányhatározat ér-
telmében megadózandók azok a 
kereskedelmi jövedelmek, „ame-
lyek kereskedelmi jellegű családi 
farmok keretében kifejtett tevé-
kenységekből származnak”. Ezzel 
sem lenne semmi baj, ha a mód-
szertani norma annak idején tisz-
tázta volna, hogy mi is értendő „a 
kereskedelmi jellegű családi farm” 
fogalma alatt, és abba mely adófi-
zetői kategóriák sorolandók bele.

Közbenjárás ide vagy oda, 
körlevél ide vagy oda, átirat és vá-
laszlevelek ide vagy oda, míg nem 
születik szabatos megfogalmazású, 
egyértelmű jogszabály, addig lehet 
beszélni, illetve mellébeszélni...

 hirdetések
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Veterán cselgáncs

Sinka Szabolcs Európa-bajnok
európa-bajnoki címet szerzett a 
múlt hét végén a csíkszeredai 
sinka szabolcs a lengyelorszá-
gi Opoleben rendezett veterán 
cselgáncs kontinentális bajnok-
ságon. A döntőben aranyponttal 
nyert a sportklub volt verseny-
zője, jelenlegi edzője. A szintén 
csíkszeredai Albu lehel bronz-
éremmel térhetett haza.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanep.ro

Alengyelországi Opoleben 
rendezték meg a veterán 
cselgáncs Európa-bajnok-

ságot. Csíkszeredát négy versenyző 
képviselte – Sinka Szabolcs, Albu 
Lehel, Szőcs László és Brînzilă Igor. 
A négy versenyző közül Igor helye-
zetlenül zárt, Szőcs László az ötö-
dik lett súlycsoportjában (M3+100 
kg), míg Albu Lehel és Sinka Sza-
bolcs éremmel térhettek haza.

Albu Lehel (M2–81 kg) a 
második körben vereséget szen-
vedett orosz ellenfelétől, majd 
vigaszágra került. Innen pedig 
Albu egészen a bronzéremig me-
netelt. Sinka Szabolcs élete leg-
nagyobb tettét hajtotta végre. A 
múlt hét végén Csíkszeredában 
megrendezett felnőtt Románia-

kupa alkalmával, az aktív verseny-
zéstől visszavonult Szabolcs re-
mekül küzdött. Minden ellenfelét 
legyőzte, majd a döntőben arany-
ponttal húzta be a kontinensbaj-
noki címet.

A friss veterán Eb-győztes, 
lapunknak elmondta: „Ez volt 
életem legnagyobb sikere. Ére-
mért utaztam Lengyelországba. 
Valószínű azért sikerült nyernem, 
mivel tavaly és idén is még aktívan 

versenyeztem, ezért kiváló formá-
ban voltam.”

A sportolók ezúton is köszöne-
tet mondanak Kovács Sándornak, 
Salamon Lászlónak, Mihályfalvi 
Zoltánnak, Mihályfalvi Attilának 
és Bilibók Sándornak, akik segítet-
ték őket. A versenyzők következő 
nagy terve, hogy ez év októberében 
részt vegyenek a brazíliai Santa de 
Bahíában sorra kerülő veterán-vi-
lágbajnokságon.

> Női kosárlabda. A várt eredménnyel 
ért véget a női kosárlabda-bajnokság 2011–
2012-es idénye: az egyéves kihagyás után a 
mezőnybe visszatérő CSM Târgovişte min-
den más csapatnál bővebb és erősebb keretet 
biztosító anyagi fölényének köszönhetően 
behúzta tizedik bajnoki címét, s ezzel már 
csupán a Kolozsvári U (14 aranyérem) és 
a Bukaresti Politehnica (12) előzi meg az 
örökranglistán. A kupa után a bajnokságot 
is begyűjtő együttes szinte tökéletes sze-
zont zárt: 43 tétmérkőzéséből csupán egyet 
vesztett el. A rájátszás egyébként sok helyen 
felborította az alapszakasz végi sorrendet: az 
első 12 csapat közül csak a Târgovişte, a Vá-

sárhely és a Sportul tartotta meg pozícióját. 
A legnagyobb előrelépés a hatodik helyről 
a másodikra ugró szatmáriaké, a legtöbbet 
pedig az Alexandria esett vissza, az ötödik-
ről a nyolcadikra. Az utolsó két helyen záró 
Poli Naţional Iaşi és Sepsi BC kiesett az A 
osztályból. A női A osztály végeredménye: 
1. Târgovişte, 2. Szatmárnémeti, 3. Aradi 
ICIM, 4. Marosvásárhelyi Nova Vita, 5. 
Gyulafehérvári CSU, 6. Temesvári Danzio, 
7. SCM Craiova, 8. CSBT Alexandria, 9. 
Bukaresti Sportul Studenţesc, 10. Buka-
resti Rapid, 11. Kolozsvári U, 12. Brassói 
Olimpia, 13. Nagyváradi VSK, 14. Bukaresti 
Olimpia, 15. Poli Naţional Iaşi, 16. Sepsi BC. 

> Férfikosárlabda. A román férfiko-
sárlabda-bajnokság bronzért folyó párhar-
cának első mérkőzését elbukta a Kolozsvári 
U-Mobitelco Medgyesen. A két nyert mér-
kőzésig tartó párharc második mérkőzésére 
holnap kerül sor. A bajnoki döntő első két 
mérkőzését holnap és csütörtökön rendezik 
Temesváron. A döntő másik résztvevője a 
CSU Asesoft Ploieşti. Eredmény: bronzért: 
Medgyes – Kolozsvár 95:75. A további mű-
sor, bronzért: 2. mérkőzés, holnap: Kolozsvár 
– Medgyes (18); 3. mérkőzés (ha szükséges), 
május 19.: Medgyes – Kolozsvár. Döntő, 1. 
és 2. mérkőzések (május 16. és 17.): Temes-
vár – Asesoft (20, Digi Sport).

> Jégkorong-vb. Eredmények: Hel-
sinki-csoport: Svájc – Szlovákia 0–1, 
Fehéroroszország – Franciaország 1–2. 
A Kazahsztán – Finnország találkozó 
lapzárta után ért véget. A mai műsor: 
Kanada – Fehéroroszország (12.15), 
Szlovákia – Franciaország (16.15), 
USA – Svájc (20.15). Stockholm-cso-
port: Németország – Norvégia 4–12, 
Lettország – Dánia 0–2. Az Olaszor-
szág – Oroszország találkozó lapzárta 
után ért véget. A mai műsor: Norvégia 
– Dánia (13.15), Csehország – Német-
ország (17.15), Svédország – Lettor-
szág (21.15 Sport 1).hí
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Sinka Szabolcs (balról a harmadik) megérdemelten lett Európa-bajnok

hargitanépe

Körzeti bajnokságok

Folytatódtak a múlt hét vé-
gén a körzeti labdarúgó-
bajnokságok fordulói. Az 

Udvarhely körzeti bajnokságban 
a 20. fordulót rendezték. A Csík 
körzeti 5. ligában a 14., míg a 6. 
ligában a 15. forduló találkozóit 
rendezték.

Udvarhely körzeti
A csoport: Korond – Betfalva 

3–0, Nagygalambfalva – Fiatfalva 
7–1, Zetelaka – Lövéte 1–3, 
Szenteg yháza – Szentábrahám 
2–2, Homoródszentmárton – 
Szé kely udvarhelyi Sporting 2–7, 
Szentlélek – Farkaslaka 3–3. A 
Malomfalva – Farcád találkozót 
elhalasztották.
  1. Sporting 20 15 1 4 90–44 46
  2. Farcád 19 14 3 2 43–14 45
  3. Nagygalambf. 20 12 5 3 58–33 41
  4. Szentábrahám 20 11 3 6 55–36 36
  5. Betfalva 20 11 2 7 46–38 35
  6. Farkaslaka 19 9 3 7 42–36 30
  7. Lövéte 20 8 3 9 40–46 27
  8. Korond 20 7 3 10 39–39 24
  9. Szentmárton 19 6 4 9 37–51 22
10. Zetelaka 20 6 3 11 32–51 21
11. Szentlélek 20 5 6 9 38–58 21
12. Malomfalva 19 5 3 11 37–50 18
13. Fiatfalva 20 4 4 12 46–59 16
14. Szentegyháza 20 2 3 15 23–71 9

B csoport: Kápolnás – Ká-
nyád 3–2, Homoródszentpál 
– Kobátfalva 3–5, Csekefalva – 
Korondi Ifjúság 2–3, Bögöz – Nagy-
galambfalva II 1–4, Gagy – Agyag-
falva 2–1. Az Alsó boldogfalva 
– Szentmihály mérkőzést nem ját-
szották le a pálya alkalmatlansága 
miatt, míg Homoródszentpál sza-
badnapos volt.

  1. Ifjúság 18 11 3 4 40–22 36
  2. Szentmihály 18 11 3 4 47–31 36
  3. Agyagfalva 18 11 2 5 40–26 35
  4. Gagy 19 11 1 7 45–31 34
  5. Kobátfalva 19 11 1 7 49–36 34
  6. Bögöz 19 8 5 6 50–29 29
  7. Zetelaka II 18 9 2 7 34–31 29
  8. Kápolnás 18 8 1 9 35–34 25
  9. Kányád 19 7 3 9 33–44 24
10. Alsóboldogf. 17 5 4 8 25–32 19
11. Csekefalva 19 6 1 12 32–51 19
12. Nagygalambf. II 18 4 2 12 28–43 14
13. Szentpál 18 3 0 15 23–71 9

C csoport: Oroszhegy – 
Bogárfalva 0–1, Farcád II – 
Felsőboldogfalva 2–2, Ócfalva 
– Homoródszentmárton II 4–0, 
Homoródszentpéter – Oklánd 
0–0, Máréfalva – Malomfalva II 
0–2, Rugonfalva – Hodgya 2–3. 
Siménfalva szabadnapos volt.

  1. Bogárfalva 19 12 3 4 38–27 39
  2. Oklánd 19 11 5 3 41–20 38
  3. Siménfalva 18 11 4 3 44–23 37
  4. Farcád II 19 11 3 5 42–24 36
  5. Hodgya 18 9 5 4 41–27 32
  6. Malomfalva II 18 9 2 7 34–23 29
  7. Felsőboldogf. 18 8 4 6 39–32 28
  8. Szentpéter 18 7 3 8 34–41 24
  9. Máréfalva 19 7 1 11 27–42 22
10. Oroszhegy 18 6 1 11 43–42 19
11. Ócfalva 18 5 3 10 30–40 18
12. Rugonfalva 19 3 2 14 32–57 11
13. Szentmárton II 19 2 2 15 14–61 8

csík körzeti
5. liga, 14. forduló: Csík-

szentgyörgyi Fiság – Csíkkarcfalvi 
Hargita 4–1 /Jakab Attila (32., 56., 
62.,), Bálint Péter (79.), illetve Vízi 
Alfonz/; Tusnádi Piliske – Vaslá-
bi Maros 4–1 /Blaj Ciprian (12.), 
Ravasz Áron (21.), Colceriu Sorin 
(27.), Csíszér Koppány (47.), illet-
ve Baricz Imre (85.)/; Csíkkozmási 
Komisz – Csíkszentmártoni Me-
teor 1–2 /Bocskor Zsolt (65.), il-
letve Császár Róbert (31.), Olteanu 
Daniel (83.)/; Tusnádfürdői Fia-
talság – Csíkmadéfalvi MIK 1–1 
/Dobri Norbert (81.), illetve Bá-
lint Zsolt (72.)/; Csíkszentsimoni 
Szefite – Csíkszépvízi MŰ 3–0 /
Czikó Zsombor (9., 25.), Incze Ist-
ván (89.)/.

  1. Tusnádfürdő 14 11 1 2 45–20 34
  2. Karcfalva 14 9 0 5 30–22 27
  3. Piliske 14 7 4 3 33–22 25
  4. Szentsimon 14 7 3 4 38–30 24
  5. Madéfalva 14 6 3 5 33–23 21
  6. Fiság 14 6 0 8 27–39 18
  7. Szentmárton 14 5 0 9 24–34 15
  8. Szépvíz 14 4 2 8 22–34 14
  9. Kozmás 14 3 3 8 24–39 12
10. Vasláb 14 3 2 9 31–44 11

6. liga, 15. forduló: Csík-
szent domokosi Garados – Csík-
szentimrei TE 0–3 /Szántó Le-
vente (9., 90.), Kovács Zsombor 
(79.)/; Csíkcsicsói KSE II. – Csík-
szentléleki SE 9–1 /Kósa Endre 
(19., 65., 87.), Drian Mirel (52., 
55., 63., 81.), Ilyés Csaba (58.), Ré-
szeg Előd (67.), illetve Sibisteanu 
Adrian (25.)/; Csíkborzsovai 
SK – Gyergyószárhegyi Bástya 
1–2 /Demeter Balázs (91.), illet-
ve Gáspár Ernő (28.), Len Attila 
(53.)/.

1. Csicsó II. 15 10 2 3 59–27 32
2. Szentlélek 15 8 3 4 66–43 30
3. Szárhegy 14 9 0 5 36–24 24
4. Borzsova 15 5 3 7 31–36 18
5. Domokos 14 4 1 9 20–47 13
6. Szentimre 15 3 1 11 14–49 10

Elbukta a Győr a BL-t

Hetedik európai kupadön-
tőjét is elbukta a Győri 
ETO női kézilabdacsapa-

ta, ugyanis 29–27-es hazai sikerét 
követően a vasárnapi visszavágón 
27–25-re kikapott a montenegrói 
Buducsnoszt Podgorica vendége-
ként, így idegenben szerzett több 
góllal riválisa diadalmaskodott a 
Bajnokok Ligájában. A zöld-fehé-
rek legeredményesebb játékosa a 
29. születésnapját éppen vasárnap 
ünneplő Görbicz Anita volt 9 gól-
lal, de a többiek nem igazán tudtak 
hozzá felnőni, a Győr alig tudott 
gólt dobni bejátszásból vagy átlö-
vésből. A Győr korábban 4 EHF-
kupa, továbbá 1-1 BL- és KEK-fi-
nálét bukott el, utóbbit 2006-ban 
szintén a Podgorica ellen.

Karl Erik Böhn, a Győr edzője 
a mérkőzés után elmondta: „Na-
gyon kemény meccs volt, ame-

lyen tényleg a világ két legjobbja 
találkozott. Ezúttal megérdemel-
ten győzött a Buducsnoszt, noha 
megvolt a lehetőségünk három 
perccel a meccs vége előtt, hogy 
mi nyerjük meg a párharcot. 
Nüanszok döntöttek, s ezek most 
a Buducsnosztnak kedveztek”.

Érdekesség, hogy amíg a Győr 
hét elvesztett európai döntőt szám-
lál, addig a hazaiak egyik erőssége, 
Bojana Popovic pedig egymaga 
ugyanennyi győzelmet: a harma-
dik klubjával (korábban Slagelse 
és Viborg) összesen hatodik BL-
diadalát aratta, s a Slagelsével egy-
szer az EHF-kupát is elhódította.

Bajnokok Ligája, döntő, visz-
szavágó: Buducsnoszt Podgorica 
(montenegrói) – Győri Audi ETO 
KC 27–25 (13–12). BL-győztes: a 
Podgorica 54–54-es összesítéssel, 
idegenben lőtt több góllal.

Hárman 
a bajnoki címért

Nagyvonalakban minden 
eldőlt a román labdarúgó-
bajnokság 2011/2012-es 

idényében. Csupán egy kérdés ma-
radt nyitva, ami a legfontosabb is, 
hogy ki lesz a bajnok? Erre jelenleg 
három csapat – a Kolozsvári CFR, 
a Vaslui és a Steaua – pályázik re-
ális eséllyel. Az első ligából az idén a 
CS Mioveni, a Sportul Studenţesc és a 
Nagyszebeni Akarat biztosan kiesik. A 
Marosvásárhelyi FCM-nek matemati-
kailag még van esélye a bentmaradásra.

A 32. forduló eredményei: CFR 
– Nagyszeben 2–1, Oţelul – Kolozs-
vári U 2–0, Dinamo – Mioveni 4–1, 
Petrolul – Medgyes 4–0, Chiajna 
– Vásárhely 4–1, Rapid – Pandurii 
2–2, Vaslui – Sportul 1–0, Bras-
só – Steaua 1–2. A Ceahlăul Piatra 
Neamţ – Astra Ploieşti mérkőzés 
lapzárta után ért véget.



lakás
ELADÓ (esetleg kiadó) garzon a 

Hunyadi János utcában. Érdeklődni 
17 óra után lehet a 0729–960243-as 
telefonszámon.

ELADÓ Csíkszeredában I. osz-
tályú, II. emeleti, 2 szobás, saját 
kazánnal rendelkező lakás a Testvéri-
ség sugárút 4. szám alatt, a rendőr-
ség mellett. Telefon: 0749–520550. 
(21896)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás 
Csík szeredában, a Temesvári sugár-
úton, az Óceán üzlet közelében. Tele-
fon: 0744–590697. (21897)

ELADÓ teljesen felújított, 4 szo-
bás lakás Csíkszeredában, a Mérleg 
utcában. Telefon: 0744–558686.

ELADÓ Sepsiszentgyörgyön, a 
Május 1 utcában 1997-ben épített, 
emeletes családi ház 7 ár telekkel. 
Telefon: 0751–373840.

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

ELADÓ 4 szobás lakás a törvény-
székkel szembeni tömbházban. Tele-
fon: 0748–114635. (21891)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pa-
csirta sétányon IV. emeleti, felújí-
tott, 2 szobás tömbházlakás. Irány-
ár: 20 000 euró, alkudható. Telefon: 
0720–012771. (21865)

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz-
pontban jó állapotban lévő, 54 m2-
es, bútorozott, 2 szobás lakás. Ára: 
25 800 euró. Telefon: 0744–760760. 
(21902)

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

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

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű csa-
ládi ház, 35 ár gyümölcsössel igé-
nyesnek vagy alapítványnak. Tele-
fon: 0744–182886, 0740–186614.

telek
ELADÓ 6,5 áras, építkezésre al-

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

ELADÓ Csíkcsomortánban 29 ár 
beltelek. Gáz, víz, szennyvízcsatorna 
előtte van elvezetve. Telefon: 0757–
717850. (21899)

jármű
ELADÓ 2007-es évjáratú Logan 

VAN 1.5D. Irányár: 3100 euró. Tele-
fon: 0722–234902. (21900)

ELADÓ egy 2000-es évjáratú, 
fehér színű Daewoo Cielo kitűnő 
állapotban, érvényes iratokkal, ma-
gánszemélytől, megtekinthető és 
kipróbálható. Telefon: 0724–697544.

ELADÓ 2001-es évjáratú Volks-
wagen Golf 4-es, limuzin, Euro 4-es, 
frissen behozva Németországból ke-
vés illetékkel, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Extrák: 
ABS, szervo, klíma, négy elektro-
mos ablak és tükör, négy légzsák, 
kipörgésgátló, központi zár távirányí-
tóval stb. Vállalok bármilyen tesztet. 
Irányár: 3250 euró. Telefon: 0727–
654803, 0726–604932. (21873)

ELADÓ 2005-ös évjáratú Chev-
rolet Spark. Irányár: 2300 euró. Tele-
fon: 0724–033045.

ELADÓ 1997-es évjáratú Volks-
wagen Caddy 1.4, benzines, két sze-
mély + teher (650 kg teherbírás), 
kitűnő állapotban. Irányár: 1800 euró, 
alkudható. Telefon: 0744–176821. 
(21888)

vegyes
ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 

traktor, háromhengeres Ford 3000-
es és Deutz traktor, valamint vető-
gép, silózó, répavető, szénaforgató, 
műtrágyaszóró, hármas eke, hat-
méteres kombinátor. Telefon: 0764–
471343.

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

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

ELADÓ vécépapír- és kéztörlő-
gyártó gép csomagolóval, informá-
ciókkal a gyártással kapcsolatban. 
Ára: 2100 euró. Telefon: 0725–
370752. 

ELADÓ nagy krumpli akár ál-
latoknak is – 0,20 lej/kg és apró 
krumpli 0,10 lej/kg, valamint egy 
ágyneműtartós, kihúzhatós kanapé 
jó állapotban. Ára: 350 lej. Telefon: 
0742–648606. (21890)

állás

Fejőstehenek mellé családos 
állatgondozót KERESEK. Italsze-
retők ne hívjanak! Telefon: 0745–
798633. (21901)

Komoly gondozónőt KERE-
SÜNK. Telefon: 0751–486212. 
(21898)

Munkásokat KERESEK Ma-
gyarországra két és fél hónapra. 
Telefon: 0748–475053. (21885)

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.

ALKALMAZUNK komoly, meg-
bízható kőművest. Telefon: 0723–
890971. (21874)

Ácsokat ALKALMAZUNK. Te-
lefon: 0751–585949.

szolgáltatás
Munkavédelmi és kockázat-fel-

mérési szolgáltatásokat nyújtunk. 
Telefon: 0745–088479. (21875)

Számítógépek, laptopok javítását 
VÁLLALOM Székelyudvarhelyen és a 
környező falvakban. Telefon: 0761–
286513. Hétvégén is hívható!

megemlékezés

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.

Wass Albert

Fájó szívvel emlékezünk éle-
tünk legszomorúbb napjára, 2010. 
május 15-re,

MÁRTON ATTILÁNÉ
Varga Emília

halálának 2. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Csíkszereda. (21849)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
május 15-re,

TÓDOR FERENC

halálának 5. évfordulóján. Az engesz-
telő szentmise 2012. május 18-án 
18.30 órakor lesz a Szent Ágoston-
templomban. Emléke mind örökre 
bennünk él. Szerettei.

elhalálozás

Hirdetések

Elbúcsúzom, de ott leszek
ahol a szél zúg, a nap nevet.
Elbúcsúzom, de itt marad
belőlem néhány pillanat.

Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagynéni, rokon,

HEISSMANN LORÁNDNÉ
szül. Deák Anna

életének 65. évében hosszas, 
türelemmel viselt betegség után 
2012. április 24-én Németor-
szágban, Biberach an der Riss-
ben elhunyt. Drága halottunk 
hamvait május 19-én, szom-
baton 9.30 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkcsicsói 
temetőbe. Fájó szívvel búcsúzik 
szerető férje, Loránd; két gyer-
meke, Loránd és Róbert. Jelen 
értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. A gyászoló család.

Mély fájdalommal és meg-
rendüléssel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett édesapa, nagy-
tata, após, rokon és ismerős,

SZÁNTUSZ LAJOS

életének 80., házasságának 54. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2012. má-
jus 14-én elhunyt. Drága halot-
tunk temetése 2012. május 16-
án 14 órakor lesz a csíksomlyói 
Szent Péter-templom ravatalo-
zójából a helyi temetőben. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! 
A gyászoló család.

Fekete föld, tied a teste,
csillagos ég, tied a lelke,
dombok, szelek, fák és virágok,
tavak és nádasok, 
erdők és patakok,
tietek az emléke... 
Ti fűzfák: őrizzétek léptei neszét.
Dombok: őrizzétek 
lábnyomát örökre.

Wass Albert

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a 
drága jó édesanya, nagymama, 
déd mama, testvér, rokon, jó szom-
széd és ismerős,

PÉTER GIZELLA
szül. Aranyos

szerető szíve életének 77., öz-
vegységének 9. évében 2012. 
május 14-én türelemmel viselt 
hosszú betegség után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi ma-
radványait május 16-án, szerdán 
14 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a taplocai temető ravatalo-
zójából. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával foga dunk. 
Drága édesanyánk! Mindig sze-
retni fogunk, nyugodjál békében. 
A szerető család – Csíksze reda, 
Kecskemét.

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 legmé-
lyebb fájdalmával em-
lékezünk 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.

2012. május 15., kedd  | 13. oldal 

A Tusnádi Közbirtokosság 
árverést szervez 

3088 m3 fa eladására 
a közbirtokosság székhelyén 

2012. május 16-án 
11 órai kezdettel. 

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–334110-es 

telefonszámon
vagy a közbirtokosság 
székhelyén kapható.

LŐRINCZI GÁBOR
értesíti az érintetteket, hogy a 
kiskedei zonális rendezési terv be-
mutatott változatára környezetvé-
delmi véleményezést kérelmezett.

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 30-ig.

A bákói PROCIV FORM Kft.
200 órás 

ÉRTÉKBECSLŐ 
és AUDITOR 

képzést szervez 
2012. május 19-től 

kezdődően a Csíkszépvíz, 
Gyimes utca 74. szám alatti 

Kassay Fogadóban. 

Bővebb információ 
és iratkozás a 0234–551046 

vagy a 0731–018927-es 
telefonszámon.

Hargita Megye Tanácsa és Gyergyóújfalu Község 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Villamos hálózat létesítése Gyer gyó-
újfalu község, Libán településén című tervére a Hargita Megyei környezetvé-
delmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. május 10-én döntéstervezetet 
hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez.

Fax: 0266–310041, email: office@apmhr.anpm.ro

SZÁRHEGY KÖZSÉG
értesíti az érintetteket, hogy a Szárhegy község, Hargita megye tu-
lajdonát képező 968,7 ha üzemtervezett erdős terület bemutatott 
változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, naponta 8.30–16.30 óra között, az észrevételező személyi ada-
tainak feltüntetésével 2012. május 31-ig.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJOGVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

VERSENYVIZSGÁT SZERVEZ

A Sürgősségi elhelyező és a gyermek és felnőtt telefonja központhoz: 
 FELÜGYELŐ – meghatározott időre – 1 hely.

A csíkszeredai Szent Anna elhelyező központhoz:
 NEVELŐ – meghatározott időre – 1 hely.

A csíkszépvízi ápoló és gondozó központhoz:
 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS – meghatározott időre – 1 hely.

A székelykeresztúri 1-es számú családi típusú elhelyező központhoz:
 SZEMÉLYZETI KOORDONÁTOR – meghatározatlan időre – 1 hely;
 NEVELŐ – meghatározatlan időre – 1 hely.

A versenyvizsgára 2012. június 13-án kerül sor a Hargita Megyei Szociá-
lis és Gyermekjogvédelemi Igazgatóság székhelyén, Szabadság tér 5. szám, 301-
es szoba. További informáciokat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anya-
got az igazgatóság személyzeti osztályán lehet beszerezni, a 0266–207761-es 
telefonszámon.

A beiratkozási dossziékat 2012. május 25-ig lehet letenni a Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekjogvédelemi Igazgatóság székhelyén.
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Sport

Előfizetésgyűjtő munkatársakat 
és rikkancsokat alkalmazunk 
Székelyudvarhelyen. 
Tel.: 0733–553 014

hargitanépe 

Nem sikerült túl jól a Har-
gita megyei versenyzők-
nek a Metabond Regio-

nális Hegyibajnokság első futama, 
melyet vasárnap a Szent Anna-tó felé 
vezető 113A megyei úton tartottak.

Két csíkszeredai, egy csíkrákosi 
és egy tusnádfürdői pilóta indult a 
versenyen, közülük csupán egy tudta 
befejezni a viadalt: Alin Neagoe do-
bogós helyen is zárt. A tusnádfürdői 
versenyző a licenccel rendelkezők 
kategóriájában és összetettben is a 
harmadik legjobb idővel zárta a baj-
nokság első viadalát.

A csíkiaknak azonban nem volt 
túl sok szerencséjük. Csomortáni 
Levente VW Golf 2-je már az első 
futamon motorprobléma miatt 
megállt, így ő nem is futott mért 
időt. Fülöp Szilárd Peugeot 205-öse 
is rakoncátlankodott már az első 
futamon, de a csíkszeredai pilóta 
beért a célba. Miután a váltóproblé-
mát orvosolták az autón, a második 
futamra a versenygép motorjából 
„szálltak el a lovak” a táv felénél, így 
Fülöp Szilárdnak is fel kellett adnia 
a viadalt. Kovács Nándor sem volt 
túl szerencsés, Opel Astrájában az 
első futam során a gyújtásmodul 

szétégett, pótalkatrész hiányában a 
csíkrákosi pilóta a pálya széléről néz-
te végig versenytársai szereplését.

Eredmények
Nyílt, licenc nélküli piló-

ták: 1. Dan Arsene (Ford Sierra 
Cosworth), 2. Stoicanea Cişmaş 
Cristian (Oltcit), 3. Farkas Lóránt 
(Buggy Piranha). Nyílt, licenccel 
rendelkező pilóták: 1. Emil Ghinea 
(Renault 5GT Turbo), 2. Roşca 
Florin Nicolae (VW Golf 2), 3. 
Neagoe Alin (Subaru Impreza). El-
sőkerék-meghajtású autók: 1. Emil 
Ghinea, 2. Roşca Florin Nicolae, 
3. Matache Mihnea Bogdan (VW 
Corrado).

A Metabond Regionális He-
gyi bajnokság második fordulóját 
június 10-én Sugásfürdőn tart-
ják. A sepsiszentgyörgyi Auto 
Crono SK szervezésében zajló 
bajnokság támogatói: Metabond 
Románia, Grand Hotel Bálvá-
nyos, Koz Service, Buci Auto, 
Amigo&Intercost, Hargita Népe, 
Hargita Megye Tanácsa, Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazga-
tóság, Kovászna Megye Önkor-
mányzata.

ElkEzdődött a rEgionális hEgyibajnokság

Rosszul ment a csíkiaknak
Egy hazai és Egy külföldi vErsEnyEn vEtt részt a tusnad CyCling tEam

Két második hely Régenben

Csak egyszer tudta teljesíteni a pályát Fülöp szilárd Fotó: Fülöp Csilla

Egy lengyelországi és egy ha
zai versenyen vettek részt az 
elmúlt hét végén a tusnad 
Cycling team kerékpárosai. 
a csíkszeredai csapat tegnap 
már elutazott, a gárda egyik 
fele görögországban, a másik 
fele pedig lettországban áll 
rajthoz a héten rangos nemzet
közi viadalokon.

Két helyszínen is versenyez-
tek az elmúlt hét végén 
a Tusnad Cycling Team 

kerékpárosai, akik a tegnap már 
újabb viadalokra utaztak el. A 
csapat egyik fele az elmúlt héten 
Lengyelországban állt rajthoz, a 
másik fele pedig a Régen-kupán 
versenyzett.

A Régen-kupán az elite kate-
góriában Csicsáky Tamás, Braico 
Alexander, Cioban Sergiu és Tö-
rök Imre, az ifjúságiaknál Gál-
Oravecz István, András Alpár és 

Cilip Árpád versenyzett. Az első 
futamot Sergiu Cioban nyerte 
az elite kategóriában, míg az if-
júságiaknál Gál-Oravecz István 
diadalmaskodott. A végső rang-
sorban Cioban a 2. lett, míg Gál-
Oravecz az ifjúságiak versenyén 
végzett a második helyen. Braico 
összetettben a 4. helyen zárt. 
Cioban a sprinterek, Braico a 
hegymenők kategóriáját is meg-
nyerte.

A Tusnad Cycling Team tagjai 
az elmúlt hét végén a Malopolska 
Körversenyen vettek részt, a len-
gyelországi viadal a nemzetközi 
szövetség (UCI) versenynaptárá-
ban 2.2 szorzóval szerepelt. A via-
dalon neves lengyel, német, cseh, 
norvég és szlovák csapatok vettek 
részt, a nehéz terep többek között 

20-25%-os emelkedőket is tartal-
mazott. A csíkszeredai csapatból 
csak Ternovsek Marcel fejezte 
be a versenyt, a TCT kerekese a 
33. helyen zárt. Az első nap me-
zőnybefutóval ért véget, amelyen 
Lovassy Krisztián a 18. lett.

A héten újabb két nehéz ver-
seny vár Románia egyetlen kon-
tinentális kerékpárcsapatára. A 
Tusnad Cycling Team-ből Novák 
Károly Eduárd, Braico Alexan-
der, Cioban Sergiu, Csicsáky 
Tamás és Gerganov Balev Evgeni 
holnaptól a Görög Körverse-
nyen indul, míg a Lázár Nándor, 
Lovassy Krisztián, Sebestyén Sza-
bolcs, Ternovsek Marcel és Török 
Imre alkotta gárda szombaton a 
lettországi Jürmala Nagydíjon áll 
rajthoz.

A Tusnad Cycling Team kerékpárosai a Malopolska körverseny előtt

Gál-Oravecz istván
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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 szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Konferencia
Kompetencia- és tudástranszfer az okta-

tásban címmel rendeznek konferenciát ma 
reggel fél 9-től a Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Pszichológia és Neveléstudomá-
nyok Karának székelyudvarhelyi kihelye-
zett tagozatán.  

Könyvbemutatók
Ma 18 órától a székelyudvarhelyi mű-

velődési ház koncerttermében mutatják 
be a nemrég elhunyt András Zoltán Örök 
forgatag című verseskötetét. A könyvbemu-
tató házigazdája Lőrincz György, az Erdély 
Magyar Irodalmáért Alapítvány elnöke, a 
kötetet ismerteti Szakács István Péter író, 
tanár.

A Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont székházában pénteken 18 
órától bemutatják Bicsok Zoltán és Orbán 
Zsolt „Isten segedelmével udvaromat meg-
építettem…”. Történelmi családok kastélyai 
Erdélyben című kötetét. A könyvet a szer-
zők jelenlétében Kovács Árpád művészet-
történész, a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont munkatársa méltatja.

Előadások
A Csíki Játékszín vendégelőadásában 

csütörtökön 19 órától a Jókai regénye alap-
ján készült Gazdag szegények című zenés 
vígszínművet láthatja az udvarhelyi közön-
ség. A darabot Schlanger András rendezte.

A székelykeresztúri művelődési házban 
péntek 12 órától Orbán Ferenc a Kerekecs-
ke esztendőcske című gyermekelőadására 
várják az érdeklődőket.

Fotókiállítás
Felcsík címmel pénteken 18 órától a 

homoródalmási Szabó Gyula Művelődési 
Házban nyílik fotókiállítás, mely részét ké-
pezi a Székelyföld Napok 2012 programso-
rozatnak.

Képzés
Szombat délelőtt fél 9-től a 

székelyudvarhelyi művelődési házban ha-
todik alkalommal rendezik meg a népha-
gyományőrző óvópedagógusok képzését. 
A eseményt a Napsugár Napközi Otthon, 
az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza, 
valamint a Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ség szervezi.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A Haáz Rezső Múzeum legújabb kiállítása

Jövő hétfőn nyílik a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum mindenkori 
legnagyobb kiállítása, a számos híres 

leonardói találmány makettjét bemutató, 
nagyszabású tárlat. Leonardo da Vinci 
a modern kor olyan meghatározó talál-
mányainak évszázadokkal ezelőtti zse-
niális megálmodója, mint a repülőgép, a 
tengeralattjáró, a helikopter, a harckocsi, 
a kerékpár, valamint az autó. Leonardo 
hagyatékában, rajzban fennmaradt kü-
lönböző gépterveit háromdimenziós mo-
delleken lehet tanulmányozni. „Tudjuk, 
hogy Leonardo maga is készített ilyen 
maketteket. Bár ezek nem maradtak fenn, 
de a rajzai és a leírások alapján, különböző 
területeken dolgozó szakemberek közre-
működésével sikerült őket rekonstruálni. 
Ezeket a rekonstrukciókat, amelyek szem-
léletesen tárják fel a gépek szerkezetét, 
rávilágítanak gyakorlati funkciójukra, 
számos nagysikerű kiállításon mutatták és 
mutatják be szerte a világon. A most nyíló 
kiállításunkon a nagy itáliai lángész leghí-

resebb találmányainak egész sorát tárjuk 
közszemlére. A tudományos kutatásokon 
alapuló, világszínvonalú igényességgel el-
készített makettekből álló, Leonardo da 
Vinci nem mindennapi életét, életművét 
és mítoszát is taglaló kiállítást multimédi-
ás környezetben próbáljuk a székelyföldi 
közönség számára érdekfeszítővé tenni” – 
áll a múzeum közleményében. Mint Mik-
lós Zoltán múzeumigazgató korábbi nyi-
latkozatában fogalmazott: a tárlat ötlete 
két lépésben született meg. Egyrészt, hogy 
épületgondjaik miatt felhívják magukra 
a nagyközönség figyelmét, illetve, hogy 
az intézmény létjogosultságát mindenki 
számára egyértelművé tegyék, egy igazán 
visszhangos, a város határain is túlmuta-
tó, méretes kiállításban gondolkodtak, 
másrészt pedig rátaláltak egy ezermester-
re. A Bihar megyei Hegyközkovácsiban 
élő Antal Lajos asztalos-fafaragó iparos 
ugyanis közel tíz éve egy olasz professzor 
megbízásából itáliai múzeumok számára 
készít Leonardo-rekonstrukciókat.

HIRDETÉS

Leonardo da Vinci zseniális 
szerkezetei

HIRDETÉS

ma

Kedd
Az év 136. napja, a hátralévő napok száma 

230. Napnyugta ma 20.36-kor, napkelte hol-
nap 5.47-kor. 

Isten éltesse 
Zsófia nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög eredetű Zsófia bölcsességet jelent. 

Május 15-én történt 
1358. Ismeretlen szerző megkezdte a Képes 

Krónika írását.
1440. Erzsébet királyné Székesfehérvárott 

királlyá koronáztatta csecsemő fiát, V. (Utó-
szülött) Lászlót.

1618. Johannes Kepler megalkotta a boly-
gók mozgásával kapcsolatos törvényeit.

1809. Napóleon francia császár Bécsből 
felhívást intézett a magyar néphez. 

1848. A márciusi forradalom után újabb 
tömegtüntetés kezdődött Bécsben.

1891. XIII. Leó pápa kiadta a Rerum 
novarum kezdetű encikliát (körlevelet) a mun-
kások helyzetéről.

1917. Magyarország miniszterelnökévé 
nevezték ki Esterházy Móric grófot.

1975. Fock Jenő miniszterelnök lemondá-
sa után utódaként Lázár György kapott meg-
bízást.

Május 15-én született 
1567. Claudio Monteverdi olasz zene-

szerző 
1859. Pierre Curie Nobel-díjas francia 

fizikus 

Május 15-én halt meg 
1782. Richard Wilson angol festő, a Royal 

Academy egyik alapítója

felhívás a véradókhoz

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

www.parapista.com

– Mondja, asszonyom, nem tudja, hogy a gyerek csak akkor ülhet elöl, 
ha már elmúlt tizenkettő? 

– Ugyan, ne vacakoljon már néhány perc miatt!

para

HIRDETÉS
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sudoku

kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 15.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. május 30-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

Repülőnél hangosabb 
bicikliduda

Repülőnél is fülsüketítőbb, oxigén-
palackos biciklidudát fejlesztett 
ki egy brit férfi, mert elunta, hogy 

semmibe veszik az autósok, és sokszor csak-
nem elsodorják. A 41 éves Yannick Read 
dudáját csak a süketek nem hallják, amúgy 
lehetetlen nem érzékelni, mivel 178 deci-
bellel szól. Ekkora zaja van egy lökhajtásos 
repülőgépnek, amikor a leghangosabb, azaz 
felszálláskor. A kerékpárkürt száz méterről is 
jóval hangosabb egy kamion dudájánál.

Read dudája lényegében nem egy, ha-
nem három különböző méretű egységből 
áll. A fúvós trió alapeleme egy amerikai 
mozdonykürt, a levegőt nagynyomású 
palackból ereszti bele Read. A férfi bicik-
lizéshez füldugót használ, nehogy megsü-

ketüljön magától, a hozzá túl közel hajtó 
autósok ellenben megbűnhődnek.

Találmánya kapható, de ára igen tete-
mes: 4995 font, azaz megközelítőleg 25 
ezer jel – adta hírül a The Daily Mail című 
brit lap.

A fotót Balázs Ödön készítette (az Arcélek című pályázatra beküldött alkotás)

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Felhős, borult lesz az ég, több helyen várható 
eső, záporeső. Az északi, északkeleti szél gyakran 
megerősödik, csapadékos térségben viharossá 
válhat.

Általában magányos farkas, aki aggle-
gényként éli le életét, de a sarki hölgyek min-
dig számíthatnak rá, mint olyan lovagra, 
aki megvédi őket a részeg vagy kábítószeres 
huligánoktól, továbbá természetesen önzet-
lenül vigyáz a pénzükre is, akár óhajtják ezt 
a sarki hölgyek, akár nem. Ez áll a horoszkó-
pomban. Viccesek ezek a horoszkópkészítő fi-
gurák. Valahogy sosem állt össze a fejemben, 
hogy a születésem pillanatában a pár millió 
fényévre levő égitestek látszólagos vagy állí-
tólagos helyzete hogyan tudná befolyásolni 
azt, hogy a jövő héten éppen megnősülök, 
vagy sem. Ebből kiindulva az asztrológiát 
mindig is valami olyasminek képzeltem, 
mint a világon – számomra érthetetlen 

módon – egyre nagyobb népszerűségnek ör-
vendő pankrációt. Amiről mindenki tudja, 
hogy hókuszpókusz az egész, mégis vannak, 
akik nézik, mert kíváncsiak rá. A bolygók 
állása meghatározza az életed? Most akkor 
valójában nincs is szabad akarat, vagy van? 
Bonyolult dolgok ezek. Egy biztos, rám nem 
érvényes.

Különben is, hogy lehet több mint hét-
milliárd embernek csupán tizenkét állatövi 
jegyre alapuló horoszkópja? Gondolom, más 
is feltette már a kérdést, hiszen egyre többen 
fedik le ezt a piaci rést: a személyre szabott 
egyéni jóslatok és tanácsok, na az a tuti. Csu-
pán nézni és tárcsázni kell a kereskedelmi csa-
tornák délelőtt tevékenykedő életművészeit.

A zavarodott oroszlán

                 villanás n Berkeczi Zsolt

skandi
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