
hirdetések

2012. május 16., szerda KÖzÉLeTI NaPILaP | I. (XXIV.) ÉVf., 91. (6258.) szám | 16 oLdaL ára 2 Lej

Kapunyitásra 
készül Máréfalva
Nagy ünnepre készülnek 

Máréfalván, az udvarhelyszéki 
községben jövő héten, május 25-én 
avatják fel az általános iskola felújí-
tott és kibővített épületét, 
melynek munkálatai még 
2007-ben kezdődtek el. A 
megszépült iskola ez alkalomból 
új székely kaput kapott.

az UIET jElölTjEI

Fiatalok tele 
ötletekkel

Tizenkét saját jelöltet állít a 
közelgő helyhatósági válasz-

táson az Udvarhelyszéki Ifjúsági 
Egyeztető Tanács. Van köztük 
polgármester-, helyi-, illetve 
megyeitanácsos-jelölt is, 
mindannyian a térség meg-
erősödéséért, a fiatalság 
itthonmaradásáért és élhető jövő-
jéért dolgoznának.

Kerekes: 
A tetteket nem 
években mérik

Homoródszentmártonban a 
múlt hónapban községi utak 

felújítására kötöttek szerző-
dést, a bágyi és lókodi utak 
aszfaltozására pedig épp a 
mai napra írták ki a közbeszerzést. 

Visszavarázsol 
a múltba

Vasárnap Vágásban nyílt meg a 
Három Hegy Ifjúsági Egye-

sület rendhagyó kiállítása, melyen 
mintegy 150 dokumentumértékű, 
korabeli fotóval mutatják be Bögöz 
község múltját. A Szentföld 
(Béta, Dobó, Vágás) múlt 
századi képeslapok elnevezésű, 
háromállomásos tárlatot most vasár-
nap Bétában mutatják be.
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Jazzybirds 
a ClassJazzFesten
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hargitanépe 

6Van, hol futtatni 
az ebeket 4A Papkertben 

ravatalozzák fel Nyirőt
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GazdasáGI érdEkEkET sérTETTEm, EzérT Támadnak

„A magunk urai akarunk lenni”
„Mandátumom során nagyon komoly gazdasági érdekeket kereszteztem, ezért úgy sejtem, 
hogy az ellenem elkezdett lejárató kampány folytatásához rendelkezésre állhatnak az anyagi 
eszközök” – mondta el lapunknak adott interjújában Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke, 

aki újabb mandátumot szeretne a testület élén. > 10. oldal

Borboly Csaba: Az emberek nem marakodó politikusokat, hanem egymással vetélkedő elképzeléseket szeretnének látni foTó: domjáN LeVeNTe

Sok még 
a bizonytalanság
Megmutatkoznak a bizony-

talanság jelei. Ez már kiütközött 
a kormány megalapításának 
pillanatában is, amikor 
két miniszterjelöltet visz-
sza kellett léptetni. A már 
hivatalba lépett oktatásügyi mi-
niszter, Ioan Mang is lemondott. 
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     Hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4411ì
1 amerikai dollár Usd 3,4576ì
100 magyar forint hUF 1,5190î



közélet
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2012. március 27–április 20. 
között részt vettem a Szóra-
koztatva tanulni, tanulva szó-
rakozni – Projektmódszer a 
múzeumpedagógiában című 
szakmai továbbképzésen, 
amelyet a szentendrei Szabad-
téri Néprajzi Múzeumban (Ma-
gyarország) szerveztek. 

A múzeum, Múzeumi Oktatá-
si és Képzési Központ (MOKK) is 
egyben, ahol képzéseket szervez-
nek, módszertani fejlesztéseket, 
kommunikációs tevékenységet 
folytatnak, szakmai tanácsadással 
szolgálnak. Az országos Múzeumi 
Koordinátori Hálózat működte-
tésével a múzeumi szakemberek, 
pedagógusok, oktatók és felsőok-
tatási intézmények hallgatóinak is 
rendelkezésére állnak. 

A „Múzeumok Mindenkinek 
Program - Múzeumok oktatá-
si-képzési szerepének erősítése - 
Központi módszertani fejlesztés” 
pályázati támogatás keretében 
szervezték meg a 60 órás akkre-
ditált szakmai továbbképzést.

Múzeumpedagógiai alapis-
meretekre tehettem szert, ma-
gyarországi és nemzetközi példá-
kon keresztül a múzeumi isme-
retátadás különböző formáinak, 
lehetőségeinek és módszereinek 
megismerése vált lehetővé szá-
momra. A koncepcionális mú-
zeumpedagógiai gondolkodás-
módot és a múzeumpedagógiai 
módszerek gyakorlati hasznosí-
tásának lehetőségeit sajátíthat-
tam el.

Dr. Bereczki Ibolya, a Szabad-
téri Néprajzi Múzeum főigazga-

tó-helyettes, bevezetőjét követő-
en előadást tartott a múzeumok 
szerepéről az európai és magyar 
kulturális életben. A Múzeumi 
Oktatási és Képzési Központ ve-
zetője, Káldy Mária vezetett be a 
múzeumpedagógia világába.

Az oktatók segítségével, 
olyan ismeretekkel gyarapodtam, 
mint a múzeumpedagógiai fog-
lalkozások módszertana, múze-
umpedagógiai hasznosítása, pro-
jekttervezése. Vásárhelyi Tamás 
a Magyar Természettudományi 
Múzeum főigazgató-helyettese) 
különleges előadói kézségével 
számolt be a múzeumok jelenle-
gi helyzetéről, és előadást tartott 
a  múzeumpedagógiai stratégia 
és marketing céljáról a mai mú-
zeumokban Megismerhettem 
az andragógia (felnőttképzés) és 

a drámapedagógia fogalmát, és 
megerősödtem abban a tudat-
ban, hogy milyen fontos a kom-
munikáció a múzeumpedagógiai 
tevékenységben.

Gyakorlati betekintést nyer-
hettem a magyar múzeumpeda-
gógus kollégák által a budapesti 
Petőfi Irodalmi Múzeumba, a 
Magyar Nemzeti Múzeumba, 
a kortárs Ludwig Múzeumba, a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeumba.

A szervezők és a csoporttár-
saim kedvességének, nyitottságá-
nak köszönhetően, életem nagy 
élménye volt ez a pár hét. Fel-
töltődve energiával új tervekkel, 
ötletekkel, térhettem haza. 

Terveim között szerepel a 
szervezők együttműködésével 
egy továbbképzés megszervezése 
nyitott, aktív és kreatív nevelő-

szülők, pedagógusok, múzeum-
pedagógusok számára, hisz itt 
Erdélyben nem volt ehhez ha-
sonló kezdeményezés. A képzés 
célja a pedagógusok „tudatos” 
nevelése, segítséget ajánlva ezzel 
az iskolai oktató-nevelő munká-
hoz. A legfontosabb részeként a 
pedagógusok és múzeumpeda-
gógusok együttműködését tar-
tom, hisz általunk a fiatalok mű-
velt, kultúraszerető felnőttekké 
válhatnak.

A május 21-én megnyíló 
Leonardo da Vinci zseniális ta-
lálmányai című kiállításunkra – 
melyen múzeumpedagógiai fog-
lalkozások is lesznek – szeretettel 
várunk mindenkit. 
Szappanyos Tünde múzeumpedagógus,

Haáz Rezső Múzeum

haáz-Sarok MúzeMPedagógiai továbbkéPzéS SzeNteNdréN

tágasabb és több helyszín, 
több ember, több támogatás – 
ezek lehetnek a szervezők sze-
rint azok a tényezők, amelyek 
a jövőben sikeresebbé tehetik 
a hétvégén lejárt, idén hato-
dik alkalommal megrendezett 
tánc tavasza tánc- és Moz-
gásművészeti Fesztivált. Mind 
a fesztivállal, mind a nézőkkel 
elégedettek a nagysikerű ren-
dezvény szervezői.

B. Zs.

Elégedettségének adott 
hangot tegnap délelőtti 
sajtóbeszélgetés kereté-

ben az Udvarhely Táncműhely 
szervező csapata, melynek tagjai 
a szombat este véget ért, immár 
hatodik alkalommal megrende-
zett Tánc Tavasza Tánc- és Moz-
gásművészeti Fesztiválban sikeres 
programsorozatnak lehettek há-
zigazdái. Az Udvarhely Táncmű-
hely igazgatója, Miklós Levente 
elmondta, a rendezvény sikerét 
leginkább az bizonyítja, hogy hat 
nap alatt mindvégig telt ház előtt 
játszottak a meghívott együt-
tesek. Miklós megelégedésének 
adott hangot azzal kapcsolatban, 
hogy az udvarhelyi nézők befoga-
dóak voltak, ugyanis annak elle-
nére, hogy a fesztiválon más-más 
mozgáskultúrájú, kifejezésmódú 
előadásokat láthattak, mégis rá 
tudtak hangolódni a szokatlan 
mozgásvilág által közvetített ér-
zésekre, gondolatokra. Miklós 
ugyanakkor nem felejtette el 
hangsúlyozni, bár egyéb társula-
tokhoz képest kis csapat dolgo-
zott a fesztivál szervezésében, egy 
héten át mégis sikerült színvona-
las műsorokat hozni a kisvárosba. 
Az esemény gördülékenyen járt 
le, egyetlen nagyobb baki csú-

szott be a programba: a szervezők 
hibáján kívül a márosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem diákjai vissza-
mondták a fellépést. A Midnight 
Tango című előadás helyett végül 
a Wim Weders Pina Bausch-ról 
szóló filmjét vetítették, amelyet a 
meghirdetett eredeti időponton 
kívüli vetítésnek köszönhetően 
jóval többen néztek meg a terve-
zettnél. A szervezők szerint, an-
nak ellenére, hogy Udvarhelyen 
sajnos már nincs hagyománya a 
filmvetítésnek, a közös filmnézés 
szép számú nézőt vonzott. 

Az Udvarhely Táncműhely 
igazgatója a beszélgetés során be-
látta, hogy a Győri Balett szereplé-
sével a szervezők igencsak magasra 
rakták a lécet, ám ennek ellenére a 
jövőben is igyekeznek megfelelni a 
nézők elvárásainak. Miklós szerint 
azonban ahhoz, hogy még sikere-
sebbé tudják tenni a rendezvényt, 
mind a városlakókban, mind a 
város vezetőiben tudatosulnia kell 
annak, hogy a Tánc Tavasza egy 
igen komoly rendezvény.

– Ahhoz, hogy a fesztivál, de 
nem csak, hanem egyéb rendezvény 
is változatosabb és minőségibb le-
hessen, a városnak szüksége lenne 
egy jól felszerelt előadóteremre – 
fogalmazott Miklós.

Az igazgató szerint minden-
képp színvonalas lesz a Tánc Ta-
vasza hetedik kiadása is, jövőben 
biztos fellépnek a bukaresti Masca 
Színház tagjai, de külföldi meghí-
vottban is gondolkodnak.

tizenkét saját jelöltet állít a 
közelgő helyhatósági válasz-
tásokon az Udvarhelyszéki if-
júsági Egyeztető Tanács. Van 
köztük polgármester-, helyi-, 
illetve megyeitanácsosi-je-
lölt is, mindannyian a térség 
megerősödéséért, a fiatalság 
itthonmaradásáért és élhető jö-
vőjéért dolgoznának.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Tegnap délben Székelyud-
varhelyen mutatkoztak be 
az Udvarhelyszéki Ifjúsági 

Egyeztető Tanács (UIET) pol-
gármester-, helyi-, illetve megyei-
tanácsosi-jelöltjei, akik a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetség 
(RDMSZ) listáján indulnak a kö-
zelgő helyhatósági választásokon.

Mint Antal Lóránt, az 
UIET elnöke elmondta, az 
Udvarhelyszékért tenni akaró fi-
atal politikusok indításáról azok 
után döntöttek, hogy az RMDSZ 
udvarhelyszéki vezetőivel való 
egyeztetéskor úgy látták, a fiata-
lokat érintő döntésekben nekik is 
ki kell venniük a részüket. Hiszen 
az ifjúság problémáinak megoldá-
sára a legjobb megoldást csakis a 
fiatalok tudják megtalálni.

Antal elmondta, a szer-
vezet legfontosabb célja az, 
hogy a fiatalság a szülőföldjén, 
Udvarhelyszéken találja meg bol-
dogulásának módját, amelyre egy 
kis összefogással minden esély 
megvan. 

Az UIET három polgármes-
ter-jelöltet indít: Farkaslakán 
Kovács Lehel, Kápolnáson Péter 
Ferenc, míg Zetelakán Nagy Atti-
la személyében. A fiatalok a helyi 
önkormányzatokban is indítanak 
jelölteket Berde Zoltán, Fancsali 
Zoltán, Berki Sándor, Gál Barna, 
Pálfi József, illetve Györfi Lajos 

személyében, de természetesen 
a megyei szinten sem maradnak 
képviselet nélkül a fiatalok, hiszen 
a megyei tanács listáján is indíta-
nak fiatal jelölteket: Bíró Barna 
Botond, Incze Csongor és Sándor 
Barna képviselné a fiatalokat.

Az UIET polgármesterjelölt-
jei a fő hangsúlyt az infrastruktúra 
fejlesztésére helyeznék, a községek 
úthálózatának javítását, kiépítését 
tekintik programjuk fontos ré-
szének, de ugyanakkor prioritási 
listájukból nem marad ki a sport, 
illetve kulturális élet fellendítése 
sem. A farkaslaki, kápolnási illet-
ve zetelaki polgármesterjelöltek 
nem felejtették el hangsúlyozni, 
terveik megvalósítását minden-
képp erős és dinamikus csapattal 
tudják elképzelni.

Konkrét tervekben az önkor-
mányzati helyekre pályázók sem 
szűkölködnek, csónakház illetve 
ifjúsági ház építését szorgalmaz-
ná a székelyudvarhelyi tanácsosi 
listán induló Berde Zoltán, de a 
bögözi tanácsosi tisztségért indu-
ló Gál Barna is közösségi ház meg-
építését szeretné, ami kiváló hely 

lenne a fiatalok találkozására. Gál 
ugyanakkor a fiatalok sportolási 
lehetőségeire is hangsúlyt fektet-
ne, de részt vállalna a történelmi 
egyházak és a politikai tisztségvi-
selők közti kapcsolat javításában 
is. A fiatalok kéréseinek és igénye-
inek felkarolását, az itthon mara-
dás kérdésével való foglalkozást 
tartja legfontosabb céljának, ezért 
dolgozna a következő években a 
korondi tanácsosi helyért induló 
Györfi Lajos, a máréfalvi Pálfi Jó-
zsef, a szentegyházi Berki Sándor, 
valamint a farkaslaki Fancsali Já-
nos is.

Incze Csongor a megyei ta-
nácsosi tisztségért szállna harcba, 
elsődleges céljának az Udvarhely–
Keresztúr közötti terelőút kivitele-
zését, valamint az udvarhelyszéki, 
szomszédos megyékkel összekötő 
utak javítását tűzte ki. Sándor 
Barna a Hegyalja kistérség: Szé-
kelyvarság, Zetelaka, Oroszhegy, 
Farkaslaka, Fenyéd, Máréfalva 
községek képviseletét vállalná a 
megyei tanácsban, ahol ezen vi-
dék megerősödéséért dolgozna az 
elnyert mandátum ideje alatt.

Az UIET csapatának egy része

A Tánc TAVAszA FEszTiVál érTékElőjE

Magasan a léc, 
de jövőben is átugorják

BEMuTATkozTAk Az uiET jElölTjEi

Fiatalok tele ötletekkel

Igencsak magasra rakták 
a lécet, ám ennek ellené-
re a jövőben is igyekez-
nek megfelelni a nézők 
elvárásainak. 



A polgármesteri hivAtAl progrAmjA

Újabb civil szervezetekkel 
szerződtek

Kiállítás nyíliK Az AlKotásoKból

Kézműves Napok a Napsugárban
tegnap újabb ötvenkét egyesü-
lettel, alapítvánnyal szerződött 
Székelyudvarhely Polgármes-
teri hivatala. 

HNU-információ

Mint ismeretes, 198 he-
lyi nonprofit szervezet 
pályázott a 2012-es 

évre a polgármesteri hivatal által 
meghirdetett, vissza nem téríten-
dő támogatásokra. Múlt héten 
harminc, ezúttal pedig ötvenkét 
szerződést írt alá Bunta Levente. 
A polgármester a szerződő ala-
pítványi, egyesületi vezetőkkel 
azt tudatta, idén 1,6 millió lejt 
különítettek el a városban tevé-
kenykedő, közhasznú munkát 
végző szervezetek támogatásá-
ra. Az összeg a városi költségve-

tésből szabadon elkölthető rész 
húsz-huszonöt százaléka – hang-
súlyozta a polgármester, majd 
példákat is adott. Ebből a pénz-
összegből leaszfaltozhattak volna 
egy Rózsa utca méretű útszakaszt, 
vagy három-négy körforgalmat is 
építhettek volna belőle, a város-
vezetés mégis a civil szerveztek 
támogatása mellett döntött. Az 
elöljáró kiemelte, tevékenysé-
gük fontos, és külön értékelendő 
azok munkája, akik mernek, akik 
vállalnak, akik dolgoznak. Azt is 
megtudhattuk, hogy az elkövet-
kezőkben több ilyen szerződési 
pillanatnak lehetünk tanúi, így 
a nyertes pályázattal rendelkező 
civil szervezetek vezetőinek nem 
kell izgulniuk: mindenki sorra 
kerül.   

A székelyudvarhelyi Napsugár 
Egyesület újra megszervezte 
a Kézműves Napokat az egye-
sület székhelyén, a Napsugár 
Napközi Otthonban.

HNU-információ

A rendezvény célja az 
volt, hogy a résztvevők 
kipróbálhassák a mára 

már szinte feledésbe merülő 
népi mesterségek, kézműves 
tevékenységeket. A kézműves 
foglalkozásokat az egyesület 
óvónői vezették, a felhasznált 
anyagokat a polgármesteri hi-
vatal által biztosított pályáza-

ti forrásokból vásárolták meg. 
Délelőtt a gyerekek különböző 
kézműves technikákkal ismer-
kedhettek, mint például neme-
zelés, gyöngyfűzés, bútorfestés, 
csuhézás, agyagozás stb.

A kipróbált technikákat a 
gyerekek életkori sajátosságainak 
megfelelően választották ki, a 
munkadarabok elkészítése oda-
figyelést, kreativitást igényelt. 
Megfelelő munkaeszközökkel 
minden gyerek egyéni képességei 
szerint alkothatott.

A délutáni közös tevékenysé-
geken a szülők is kipróbálhatták 
valamely technikát, az élmények 

megélésével pedig lehetőség nyílt 
a közösség személyiségformáló 
erejének kibontakozására.

– Naponta friss élményekkel 
gazdagodva, újabb és újabb mun-
kadarabok elkészítésével együtt 
örvendeztünk a gyerekekkel, 
lehetőséget teremtve ezáltal az 
alkotásra és a szabadban eltöltött 
idő ésszerű kihasználására. A 
munkákból kiállítás nyílik, me-
lyet május 18-án, a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagógusok 
Képzése alkalmából tekinthet-
nek meg az érdeklődők – tájé-
koztattak Nagy Réka és Vackán 
Renáta programfelelősök.

Körkép
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Szignál a polgármester. vissza nem térítendő támogatásokat hagy jóvá 

HirdetéS

napirenden

A beiktatásától számított nem egészen három hét múltán 
korai lenne értékelni a Ponta-kormány tevékenységét. De az 
megállapítható, hogy megmutatkoznak a bizonytalanság 
jelei. Ez már kiütközött a kormány megalapításának pilla-
natában is, amikor két miniszterjelöltet vissza kellett léptetni. 
Utólag pedig a már hivatalba lépett oktatásügyi miniszterrel 
kapcsolatban merültek fel szakmai és erkölcsi kifogások, illet-
ve a plagizálás gyanúja, aminek következtében tegnap Ioan 
Mang benyújtotta lemondását. A közszférai bérek kiigazítása 
tekintetében is érződött némi habozás, és a vonatkozó jogsza-
bály a mai napig sem született meg, holott Victor Ponta azt 
ígérte, hogy erre már az első kormányülésen pontot tesznek. 
Időközben felmerült annak lehetősége, hogy a kiigazítás má-
sodik szakaszára csak a jövő esztendőben kerül sor. Ez a kérdés 
most már tisztázódni látszik, ugyanis hétfőn a kormányfő ka-
tegorikusan kijelentette, hogy az első szakasz keretében 8 szá-
zalékos kiigazításra kerül sor júniustól kezdődően, a második 
szakasz pedig decemberben lesz esedékes, amikor is újabb 7,4 
százalékkal pótolnak rá a bérszintekre. Így ha igaz, még az 
idén befejeződik a bérrendezés, de azt ténylegesen majd csak 
2013 januárjában „érzékelhetik” az érintettek. Az is kide-
rült, hogy a 740 lejes értéket meghaladó nyugdíjak esetében 
levont egészségbiztosítási hozzájárulási különbözet visszafize-
tésére csak az elkövetkező három hónapban áll rendelkezésre 
pénzalap. Azt követően pedig a visszafizetési részlegérték ki-
sebb lesz, s a munkaügyi miniszter hétfői bejelentése szerint a 
visszatérítésre 2013 végéig kerül sor havi részletekben. Tehát 
előbb arról volt szó, hogy még az idén, majd utána, hogy a 
jövő esztendő közepéig, most pedig arról, hogy 2013 végéig. 

Apropó: a 2012/15-ös sürgősségi kormányrendelet révén el-
rendelték, hogy az Ungureanu-kormány által a tartalékalapból 
juttatott pénzalapokat, pontosabban az el nem költött pénzala-
pokat az érintett önkormányzatoknak vissza kell folyósítaniuk 
az állami költségvetésbe. Felháborodást, ellenkezést váltott 
ki ez az intézkedés, az RMDSZ részéről például bejelentették, 
hogy az igazságszolgáltatási szerveknél fogják megtámadni a 
kormányrendelet előírásait, s úgy tudni, hogy egyes helyi taná-
csok e tekintetben máris léptek, a bíróságokhoz fordultak. 

A május 10-én megjelent 2012/16-os sürgősségi kormány-
rendelet értelmében a központi közigazgatás keretében átszer-
vezési intézkedésekre került sor. Erre azért volt szükség, mert a 
kormányzati tisztséglista kibővült három tárca nélküli minisz-
teri funkcióval, ugyanakkor ismét életre keltették a jogi szemé-
lyiséggel rendelkező parlamenti kapcsolatokért felelős főosztályt, 
amelyet egy miniszter vezet Mircea Duşa Hargita megyei 
parlamenti képviselő személyében. Továbbá megszűnt a vallás-
ügyi államtitkárság mint önálló jogi személyiséggel rendelkező 

struktúra, azt bekebelezte a művelődésügyi minisztérium. Fel-
tételezhető, hogy az egykori régiófejlesztési miniszterrel, Elena 
Udreával szembeni ellenszenv diktálta azt az átszervezési in-
tézkedést, amely értelmében az Országos Kataszteri és Ingatlan-
nyilvántartási Ügynökség, valamint az Állami Építkezési Fel-
ügyelőség a Regionális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
kötelékeiből visszakerült a kormány alárendeltségébe, illetve a 
kormányfő koordinálásába. Azért feltételezzük ezt a „visszaren-
deződést”, mert a szóban forgó két hatóság annak idején Elena 
Udrea kezdeményezésére került át a miniszteri alárendeltségbe. 
A sürgősségi kormányrendeletben van még egy igen érdekes és 
fura átszervezési intézkedés: a Sport és Ifjúságügyi Országos 
Szakhatóság ugyan továbbra is az oktatásügyi minisztérium 
alárendeltségébe tartozik, de annak tevékenységét a kormányfő 
koordinálja. Vagyis „összeötvöződött” az alárendeltségi és a ko-
ordinálási viszony.

A soron következő kormányzati intézkedésekről is keveseb-
bet hallani, a kormányfő és egyes miniszterek inkább jövőbeni 
szándékaikról nyilatkoznak. Például arról, hogy 2013-ban 
megemelnék 800 lejre a minimálbér szintjét, vagy arról, hogy 
ugyan megmarad a 16 százalékos jövedelmi adókulcs, de egyes 
bérkategóriák esetében mégis annál kisebb adókulcsokat alkal-
maznának. A parlamenti kapcsolatokért felelős miniszter pedig 
azt jelentette be, hogy kérték a képviselőház és a szenátus ille-
tékeseitől a Boc- és az Ungureanu-kormányok által benyújtott 
mintegy 200 törvénytervezet vitájának napirendről való levé-
telét. Hogy ezt miért, azt nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy 
milyen tervezetekkel kívánná „helyettesíteni” ezeket a Ponta-
kormány. Egyszóval egyelőre sok még a bizonytalanság...

Sok még 
a bizonytalanság

    NézőpoNt n Hecser Zoltán



Az eredeti céloktól eltérően 
mégsem a székelyudvarhelyi 
Márton Áron téren, hanem a 
Papkertben ravatalozzák fel 
Nyirő József hamvait. Az író 
újratemetésének tiszteletére 
tervezett rendezvénysorozat 
ötnaposra bővült.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Olyan helyszínt keres-
tünk, amely nem igényel 
közterület-használati 

engedélyt, így esett a választá-
sunk a sokezer ember befoga-
dására alkalmas Papkertre – je-
lentette be tegnap Szász Jenő. A 
Székelyudvarhelyért Alapítvány 
elnöke a sajtón keresztül is köszö-
netet mondott a főszervező Ma-
gyar Országgyűlés Hivatalának, 
valamint a római katolikus egy-
háznak a segítségért, hogy – mint 
fogalmazott – az újratemetés kap-
csán közösen sikerült megmente-
ni Székelyudvarhely becsületét.

Május 23-án a székely írót a 
budapesti Fiumei úti nemzeti sír-
kertben ravatalozzák fel, ugyanaz-
nap Nyirő-konferenciát tartanak 
az Írószövetségben. A földi marad-
ványokat szállító Boldogasszony 
zarándokvonat kegyeleti kocsija 
Székely János segédpüspök áldá-
sától kísérve másnap hajnali fél 
hatkor gördül ki a Nyugati pálya-
udvarról, útközben Máriaradnán 
és Gyergyószentmiklóson is meg-
áll, hogy a helybéliek leróhassák 
kegyeletüket. Ráduly Róbert 
polgármester és Tamás József se-
gédpüspök szombaton délelőtt 
fél tízkor fogadják a földi ma-
radványokat szállító kocsit a me-

gyeszékhelyi vonatállomáson. A 
helybéliek a Szent Kereszt-temp-
lomban róhatják le kegyeletüket 
délután hatig, amikor az író ko-
porsóját szállító kegyeleti kocsit 
huszárok kísérik a városhatárig. 
A kegyeleti menetet Szentegy-
házán és Székelyudvarhelyen is 
huszárok fogadják, Nyirő földi 
maradványait a magyar írók kö-
zössége szombaton este fél kilenc-
kor fogadja a Szent Miklós-hegyi 
temető ravatalozójában, ahol 
éjfélig Nyirő-műveket olvasnak 
fel, utána következik a virrasztás, 
imádkozás.

A hófehér gyermekkoporsót 
másnap, pünkösd vasárnapján 
átszállítják a Papkertbe, ahol déli 

fél egykor kezdődik a ceremónia, 
mely során székelyudvarhelyi 
kórusok lépnek fel, valamint 
helyi általános iskolások szaval-
nak. Az egyházak búcsúztatója 
után Mátyás Károly főesperes 
celebrál emlékmisét, majd a 
székelyzsomboriak és a kideiek 
is búcsút vesznek az írótól. A 
szervezők nevében Szász Jenő és 
Kövér László mond beszédet, a 
kegyeleti menet a plébániasétá-
nyon keresztül közelíti meg a sír-
helyet. A római katolikus teme-
tőben délután fél ötkor kezdődő 
újratemetés során tárogató mu-
zsika szól. A székelyudvarhelyi 
eseményt a Duna Televízió élő-
ben közvetíti.

Folytatódik a második alkalom-
mal megrendezett ClassJazz-
Fest: a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal Szent Ist-
ván Termében ma 18 órától a 
Jazzybirds koncertezik. 

HNU-információ

A Jazzybirds zenekar 2011 
őszén alakult, kolozsvári 
fiatal zenészek kezdemé-

nyezésére. Az együttes alakulása 
óta többször is játszott Kolozsvá-
ron a Tranzit-házban, a Kolozs-
vári Rádió Studiójában tartott 
koncertjüket élőben közvetítette 
a Kolozsvári Rádió. A Kolozsvári 
Állami Magyar Operában kortárs 
táncelőadás született az együttes 
által játszott Bolling-művek fel-
használásával. 

Antal Attila, a zenekar nagy-
bőgőse 1998-ban érettségizett a 
székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola tanu-
lójaként, majd a kolozsvári Gh. 
Dima Zeneakadémia nagybő-
gő szakos hallgatója volt. 2004 
és 2006 között Bernben (Svájc) 
folytatott magiszteri tanulmányo-
kat. 2001- től a Kolozsvári Állami 
Magyar Opera alkalmazottja, 
2008-tól a Székelyföldi Filharmó-
nia tagja.

Szép András, a zenekar zongo-
ristája a kolozsvári Gh. Dima Ze-
neakadémia zongora szakos hall-
gatója, ifj. Csiky Boldizsár zongo-
raművész osztályában. A kolozs-
vári Kalapos Band alapítótagja, 
zongoristája, és zeneszerzője. 
2010-ben némafilm-zongorista-
ként is dolgozott, emellett együtt-
működik a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Operával, valamint a Kolozs-
vári Állami Magyar Színházzal, 
mint zeneszerző és előadó. Csergő 

Domokos, az ütőhangszeres szin-
tén a kolozsvári zeneakadémián 
végezte tanulmányait. Az akadé-
mia ütősegyüttesének, majd 1999 
és 2009 között a Kumm együttes 
tagja. 2003-tól az Urma együttes 
dobosa, 2010-től a Kolozsvári 
Állami Magyar Opera alkalma-
zottja. Rendszeresen együttmű-
ködik a kolozsvári Transilvania 
Filharmóniával, több színházi 
előadás zeneszerzője, résztvevője, 
rockzenekarok elismert dobosa.

Szallós Kis Anna, a Jazzybirds 
fuvolistája 1996–2000 között a 
Palló Imre Művészeti Szakközépis-
kola tanulója. 2000–2005 között 
a kolozsvári zeneakadémia hang-
szeres előadóművészeti karának 
fuvola szakos hallgatója. 2008-tól 
a Székelyföldi Filharmónia, 2011-
től pedig a Románia Nemzeti Ifjú-
sági Zenekarának tagja.
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A Papkert nem igényel közterület-használati engedélyt fotó: balázs attila

SzerdÁTól vASÁrNAPIg TArT A búCSúzTATÁS

A Papkertben 
ravatalozzák fel Nyirőt

FolyTATódIk A FeSzTIvÁl

Jazzybirds 
a ClassJazzFesten

társadalom
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Vágásban elkezdődött! Nem tréfáltak a Három Hegy If-
júsági Egyesület tagjai, amikor ígéretet tettek arra, hogy a vágási 
évszázados tölgyek mellett elkészítik az álmaikban szereplő parkot 
és játszóteret.
A látványtervek februárban láttak napvilágot, s bár a 18 500 lejes 
költségvetésű beruházás megvalósításához még hiányzik 3000 lej, 
az optimista fiatalok nem vártak tovább. 
– Álmodtunk egy parkot magunknak, most valóra váltjuk – vall-
ják az egyesület tagjai.

Nagy ünnepre készülnek 
Máréfalván. Az udvarhelyszéki 
községben jövő héten, május 
25-én avatják fel az általános 
iskola felújított és kibővített 
épületét, melynek munkálatai 
még 2007-ben kezdődtek el. A 
megszépült iskola ez alkalom-
ból új székely kaput kapott.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Dávid Lajos máréfalvi pol-
gármester az elmúlt négy 
év három legfontosabb be-

ruházásai közt említi a Nyirő József 
Általános Iskola épületének és ud-
varának bővítését, modernizálását. 
A munkálatok még 2007-ben kez-
dődtek el, a 2,2 millió lejes összér-
tékű beruházás május 25-én öltözik 
ünneplőbe, ekkor avatják fel a kor 
elvárásainak megfelelő körülmé-
nyeket biztosító  iskolaépületet.

A máréfalvi önkormányzat 
telekvásárlással tette tágasabbá 
az intézmény udvarát, lehető-
séget adva, hogy egy új székely 
kapuval szebbé és hangulato-
sabbá tegyék az iskola bejára-
tát. Az új kapu pénteken dél-
után került a helyére, felállítá-
sakor jelen volt megálmodója, 
Kovács Piroska nyugalmazott 
tanár is. A székely kapuk meg-
mentéséért folytatott munká-
jáért a közelmúltban Europa 
Nostra-díjjal kitüntetett nép-
rajzkutató elárulta, hogy egy 
200 éves bethlenfalvi székely 
kapu reprodukcióját állították 

fel, a kontyfán olvasható „Igaz-
ság és becsület * Hűség és sze-
retet * Szorgalom és hit Isten-
ben * Lakozzék mindörökké ez 
életben” feliratot egy százéves 
oroszhegyi székely kapun látta. 
A kapura felvésték állítóinak 

nevét is: az iskola volt tanulói 
Pál Vilmos, Pál Emil, Pál Lajos 
és Kovács Piroska ny. tanár.

Nyirő lelke rég hazatért
Bár Nyirő József földi ma-

radványainak hazahozatalára 

2012-ig kellett várni, a székely 
apostol lelke azonban jóval ha-
marabb hazaérkezett, még 1996-
ban, amikor az 1935-ben épült 
máréfalvi iskola felvette az író 
nevét. Nem véletlen, hogy az új 
kapu belső oldalára utolsó le-

velének egy idézete került fel: 
„URAM JÓISTEN! HA TES-
TEMET NEM IS DE LEG-
ALÁBB LELKEMET VIDD 
HAZA A HÁZSONGÁRDI 
VAGY UDVARHELYI TE-
METŐBE, VAGY TERÍTSD 
LE AZ ÁLDOTT FÖLDÖN 
HOGY ATTÓL IS NŐJÖN A 
FÜVÜK SZEBBÜLJÖN A VI-
LÁG...” (Madrid 1953)

Hargita megyében három 
tanügyi intézmény viseli Nyirő 
József nevét, a máréfalvi mellett 
a csíkszépvízi és a hargitafürdői 
általános iskola.

A választási kampányrajt ap-
ropóján mondta el véleményét 
Antal István képviselő. A po-
litikus reméli, Székelyföld is 
felsorakozik a szövetség mellé, 
s kudarcba fulladnak a megosz-
tási kísérletek.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Bízom benne, hogy a hely-
hatósági választás során 
az erdélyi magyarok az 

RMDSZ-ben látják majd azt az 
erőt, amely az őszi parlamenti 
voksoláson olyan eredményt ér-
het el, hogy egy erős képviselettel 
gátat tud szabni az új kormány 
nacionalista hangvitelű retori-
kájának – jelentette ki tegnap 
Antal István. A képviselő szerint 
azért is kell bizalmat szavazni a 
tulipánosoknak, hogy képviselői 
folytatni tudják közösségünket 
szolgáló munkájukat, ne álljanak 
el az elmúlt években elkezdett be-
ruházások. Antal szerint a két kis 
párt okozta megosztottság főként 

a szórványban lehet veszélyes, és 
felbecsülhetetlen károkat okozhat 
az új alakulatok által elindított 
negatív kampány. A honatya azt 
szeretné, ha Székelyföld is felsora-
kozna az érdekvédelmi szövetség 
mellé, hiszen ez jelentős jelzés-
értékkel bírhat mind Bukarest, 
mind pedig Budapest irányába. 
Mint mondta, kezet nyújtanak a 
határon túli testvérek felé is, de 
elvárják, hogy a támogassák őket 
a román pártokkal való küzdel-
mükben.

– Székelyföld nem lehet alku 
tárgya. Az újfajta kommunista 
régiósításnak esélye sincs, hiszen 
minden eszközt latba vetünk, 
hogy az új hatalom cinikus el-
képzeléseit megakadályozzuk. 
Ezért is fontos, hogy a megosztási 
kísérletek kudarcba fulladjanak, 
s hogy Székelyföld lakossága a 
legerősebb érdekvédelmi szerve-
zetet támogassák szavazataikkal 
– mondta Antal István.

A képviselő bízik „a több-
ségben lévő, józanul gondol-
kodó székely atyafiakban”, 
abban, hogy a helyhatósági vá-
lasztásokon Udvarhelyszéken 
a szövetség jelöltjei kerül-
nek ki győztesen. Ami pedig 
Székelyudvarhelyt illeti, Antal 
reméli, a tulipános polgármes-
ter munkáját többségi tulipá-
nos tanács segítheti majd, s 
akkor a városlakók is meggyő-
ződhetnek, mit veszíthettek a 
„minden idők legnagyobb szél-
hámosa” által okozott megosz-
tottságnak köszönhetően.
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Egy 200 éves kapu mintájára készült. Pénteken került helyére fotó: szász csaba

társadalom

Körkép
KözeledIK Az ISKolAAVAtó

Kapunyitásra készül Máréfalva

ANtAl: bIzAlmAt Kell SzAVAzNI A tulIpáNoSoKNAK

Székelyföld nem lehet alku tárgya

A máréfalvi iskola

A máréfalvi Nyirő József 
Általános Iskolában tizen-
két osztályban összesen 
219 diák tanul, 109 elemi 
osztályos, 89 V–VIII. osz-
tályos. Szintén itt műkö-
dik a Második esély elne-
vezésű program, amelynek 
keretében 21 diák tanul. 
Az iskolához tartozik a 
máréfalvi óvoda is, ahol 
nég y csoportban 83 óvo-
dás g yermek tanul játszva. 
A felújításra és bővítésre 
összesen 2,27 millió lejt 
fordítottak, a munkálatok 
idejére a máréfalvi műve-
lődési ház tetőrészében ki-
alakított szobákban folyt 
az oktatás.
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hirdetés

A Póráz Klub KutyAtere

Van, hol futtatni az ebeket 
Az udvarhelyszéki kutyatar-
tókat tömöríteni kívánó Pó-
ráz Klub használatba kapta a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivataltól a Kuvarnegyedi 
kazánház udvarát. A klub itt 
kutyateret, az ebek futtatására, 
tanítására és nevelésére alkal-
mas területet alakít majd ki. 

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

Mindeddig elég szűk élet-
teret tudhattak maguké-
nak a székelyudvarhelyi 

kutyák és gazdáik: törvény tiltja 
az ebek közterületen történő 
szabadon engedését, illetve a vá-
rosi sétatérről is kitiltották őket, 
így nem igazán akadt a települé-
sen belül egy olyan hely, ahol az 
ebtartók gondtalanul sétáltathat-
ták, futtathatták kedvenceiket. 
Nem véletlen hát, hogy a tavaly 
februárban alakult Póráz Klub, az 
udvarhelyszéki kutyatartókat tö-
möríteni igyekvő szervezet elsőd-
leges céljaként kutyafuttató tér 
kialakítását jelölte meg. A pórá-
zosok hamar találtak is maguknak 
alkalmas területet: a városi strand 
mögötti Kuvarnegyedi kazánház 
telkét látták erre a legmegfele-

lőbbnek. Felvették a kapcsolatot 
a polgármesteri hivatallal, tegnap 
pedig – mint dr. Sándor Zsolt 
állatorvos, a Póráz Klub vezetője 
tájékoztatott – papíron is meg-
született a vonatkozó egyezség: a 
polgármesteri hivatal a klub ren-
delkezésére bocsátja az Urbana 
Rt. gondozásában álló kazánház 
udvarát.

– Aláírtuk az egyezséget, hasz-
nálhatjuk a területet, most már 

tőlünk függ, hogy mi lesz ott, mit 
tudunk ott kialakítani – tudatta 
dr. Sándor Zsolt.

Az állatorvos azt is elmondta, 
kalákát terveznek, amelynek so-
rán első lépésként megtakarítják 
az udvart – a munkálatokhoz a 
polgármesteri hivatal fogja bizto-
sítani a gépi segítséget. 

– A területet szeretnénk kétfe-
lé osztani. Az egyik rész kutyafut-
tató lenne, ahol az ebeket szaba-

don lehetne engedni, már azokat, 
amelyikek szabadon engedhető-
ek. A másik részen a kutyák ki-
képezésére, tanítására, nevelésére 
alkalmas felületet alakítanánk ki. 
A szükséges eszközöket, sátrakat, 
palánkokat önerőből, úgy vélem, 
be tudjuk szerezni – mondta az ál-
latorvos, akitől azt is megtudtuk, 
hogy városunk első kutyafuttató-
ja, kutyatere a tervezett program 
szerint minden nap reggel 8-tól 
este 9 óráig lesz nyitva. Minden 
ebgazda – bizonyos szabályok be-
tartásával – majd szabadon hasz-
nálhatja az udvart. 

Kutyavilág
Noha bő éve alakult a 

székelyudvarhelyi Póráz Klub, 
a tíz alapítótag eddig nem iga-
zán foglalkozott tagtoborzással. 
Azt mondják, majd ezután, hisz 
most már van miért. A klub köz-
ismerten már számos bemutatót, 
találkozót szervezett a városban. 
Legközelebb május 19-én, most 
szombaton lépnek fel. Folytató-
dik a klub Kutyavilág sorozata: 
a tömegfutást követően a Stúdió 
Mozi épülete elé várják a kutyaba-
rátokat, ebtartókat, a négylábúak 
kedvelőit. Nemcsak találkozó lesz, 

hanem programot is szerveztek. 
Lesz engedelmességi bemutató, a 
csíkszeredai Ügyes Eb Kutyaisko-
la kutyatánc-bemutatót tart, majd 
a jelenlévők is kipróbálhatják, mit 
tud a kutyájuk, mennyire enge-
delmes, mennyire ügyes az.

Közelebb vinnének 
a kutyákhoz
A Póráz Klub hosszú távú 

célként szeretné elérni, hogy 
nálunk is a kutyák közelebb ke-
rüljenek az emberekhez. Úgy 
vélik, ha megismerjük a népsze-
rűbb és elterjedtebb fajtákat, ha 
a jelenleginél többet tudunk meg 
az ember legjobb barátjáról, ha 
megtanuljuk azt, hogy egy kutya 
közelében mit szabad tenni és 
mit nem, akkor kapcsolódó in-
dokolatlan félelmeink és számos 
hiedelem is eloszlatható. A klub 
kutyabarátokból, kutyatartókból 
áll, de van köztük állatorvos, ku-
tyakiképző, kutyakozmetikus is. 
A klubnak a Facebookon arány-
lag aktív oldala van, az érdeklő-
dők pedig minden hónap utolsó 
hétfőjén a Csalókán található 
Panoráma Panzióban is felvehe-
tik a kapcsolatot a klubbal – ek-
kor találkoznak a tagok. 

Kutyatér, kutyatár. itt nem ugatják meg a kutyákat, ha póráz nélkül vannak fotó: balázs attila

Körkép
társadalom
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Felelőtlen ígéretek helyett 
egyszerűen a város előrelép-
tetése mellett tette le a voksát 
négy évvel ezelőtt Rafai Emil 
székelykeresztúri polgármes-
ter. Most, visszatekintve a vé-
géhez közeledő mandátumára, 
úgy véli, sikerült az akkor el-
hangzott szavakat tartalommal 
megtölteni, tettekkel igazolni, 
így az elmúlt négy eredménye-
ire építve érdemesnek tartja a 
küzdelmet a folytatásért.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

Bár a polgármesteri mandá-
tum négy évről szól, Rafai 
Emil polgármester szíve-

sebben beszél háromról, mint 
mondja, azt az évet, amikor az 
RMDSZ nem volt kormányon, 
annak negatív hatását Kereszt-
úron is megérezték. Hozzá teszi, 
nem udvariasságból vagy köteles-
ségből említi ezt.

– Elég, ha összegezzük az el-
múlt négy év megvalósításainak 
értékét, rövid számolás után kide-
rülne, hogy teljes költségvetésünk 
is csak eredményeink töredékére 
lenne elegendő – vélekedik Rafai. 
Szerinte a siker kulcsa abban is 
rejlik, hogy maximálisan ki tud-
ták használni a pályázati lehető-
ségeket, de ugyanúgy gyümöl-
csöző volt a meglévő kapcsolatok 
ápolása, illetve újak kialakítása, és 
sokat számított a megyei tanács 
támogatása is.

A polgármester nem titkol-
ja, leginkább az infrastrukturális 
fejlesztések terén elért eredmé-
nyekre büszke, különösen annak 
fényében, hogy mindezek megva-
lósítása egy olyan időszakban tör-

tént, amikor mindenki nem csak 
beszélt a válságról, hanem érezte 
is annak negatív hatásait.

A kevésbé látványos, de lét-
fontosságú beruházásoknál a 
meglévő szennyvízhálózat 4 
km-es szakaszának a cseréjét 
említi, valamint a hálózat 5 km-
es kibővítését, közel húsz olyan 
utcát érintve, ahol a szennyvíz 
elvezetése mindaddig meg-
oldatlan problémát jelentett. 
Megújultak a kisváros utcái és 
útjai is – némelyek új aszfalt-
réteget kaptak, de volt, ahol 
teljesen korszerűsítették őket 
–, és megszépültek a keresztúri 
parkok és játszóterek is.

Keresztúr azonban nem csak 
szépült, de épült is. A legfonto-
sabb megvalósításoknál említést 
érdemel a Zeyk Domokos Isko-
laközpont új, multifunkcionális 

sportcsarnoka, tavaly befejezték 
az Orbán Balázs Gimnázium új 
épületét, és megépült Keresztúr 
második sportcsarnoka is. Továb-
bá elkészült negyvennégy ifjúsági 
lakás, kibővült az önkéntes tűzol-
tóság épülete, Fiatfalván pedig új 
ravatalozó épült.

A felsorolás folytatódhat, hisz 
ezek csak a legfontosabb megva-
lósításuk, ráadásul a folyamatban 
lévő vagy már betervezett mun-
kák nem voltak megemlítve, a 
város kulturális élete, eseményei, 
rendezvényei még csak szóba sem 
kerültek.

– Talán egy legközelebbi al-
kalommal – mondja Rafai Emil 
polgármester, aki arra a kérdés-
re, hogy kinek mondana mind-
ezekért köszönetet, elsőként a 
keresztúriakat említi. Mert hittek, 
és mert türelmesek voltak.

Vasárnap, május 13-án Vágásban 
nyílt meg a Három Hegy Ifjúsági 
Egyesület rendhagyó kiállítása, 
melyen mintegy 150 dokumen-
tumértékű, korabeli fotóval mu-
tatják be a Bögöz községhez 
tartozó Béta, Dobó és Vágás 
múltját. A Szentföld (Béta, Dobó, 
Vágás) múlt századi képeslapok 
elnevezésű, háromállomásos 
tárlatot most vasárnap Bétában 
mutatják be.

Sz. Cs.

Első világháború, második 
világégés, ünnepek, hétköz-
napok, bétai templomépítés 

– öt tematika, amely alapján a ki-
állított, mintegy 150 múlt századi 
fényképet rendszerezték. Fiatalok 
számára felér egy időutazással, 
olyan történetek, események pilla-
natképei tekintenek rájuk, amelyek 
még egy történelemkönyvben is 
„nagyon réginek” minősülnek. Az 
idősebb látogatók számára ugyan-
akkor pillanatnyi megfiatalodást 
jelenthet, esetleg régmúlt idők fel-
idézése, esetenként olyan döbbene-
tes momentummal megfűszerezve, 
amikor a szemlélő saját fiatalkori 
ábrázatával szembesül. 

Három hónapos gyűjtőmunka 
előzte meg a kiállítást. Látszólag 
minden perce megérte a belefek-

tetett munkát, mert mind az idős, 
mind pedig a fiatal látogatók egyet-
értenek abban, hogy bár különféle 
módon, de a kiállítás hozza a régi 
idők hangulatát. Ehhez persze hoz-
zájárul a háttérben diszkréten szóló 
korabeli muzsika, a hab a tortán 
pedig az egyik sarokban berende-
zett, avagy rögtönzött fényképezde. 
Aki évtizedekkel ezelőtt meg-meg-
fordult a régi fényképészek „stúdi-
ónak” becézett kuckóiban, most 
újra átélheti azt az érzést. De az itt 
készült fényképek is összhangban 
vannak a múlt századot idéző ki-
állítással, ez pedig Fülöp Lóránt 
fotográfust dicséri. Aki a Három 
Hegy Ifjúsági Egyesület Facebook-
oldalán végignézi a fotókat, nem hi-
szi el, hogy ezek a harmadik évezred 
tizenharmadik évében készültek 
el, esküdni merne, hogy abból az 
időkből valók, amikor csakis vörös 
vagy zöld fényben való tapogatózás, 
vegyszerek, lencseélesítések és ma-
nuális exponálások összjátékaként 
valósulhatott meg egy-egy fénykép.

A szervezőknek sikerült elérni 
azt, amit elterveztek: a szemlélődőt 
visszavarázsolni a múltba. Aki az el-
múlt vasárnap nem volt Vágásban, 
még semmiről sem késett lett, kap 
még két „vasárnapi” lehetőséget: 
május 20-án Bétában és 27-én Do-
bóban.

RAFAI EMIl: ÉRDEMES FolytAtnI

Az eredményekre építenek 
Keresztúron

BÉtáBA költözIk A kIállítáS

Visszavarázsol a múltba

Hőszigetelés az Orbán Balázs lakónegyedben

A Három Hegy Ifjúsági Egyesület rendhagyó kiállítása vasárnap Bétába költözik

RobinWood Plus-konferenciát 
tartanak a héten oroszhegyen. 
Május 17–18-án finn és olasz 
látogatók tartózkodnak orosz-
hegyen, hogy tanuljanak a kör-
nyék turizmusából és átvegyék 
a fenntartható turizmus és er-
dőgazdálkodás során szerzett 
környékbeli tapasztalatokat. 
Az eseményt a Destination 
Mountain nevű RobinWood 
Plus-alprojekt részeként szerve-
zik meg.

HNU-információ

A RobinWood Plus-projekt 
az Interreg IVC, Európai 
Regionális Fejlesztési Alap 

által finanszírozott programban 
indult, és romániai fő kedvezmé-

nyezettje Hargita Megye Tanácsa, 
amely két olasz, egy finn és egy 
francia partnerrégióval szövetkez-
ve támogatja az erdei turizmust 
és az erdők alternatív hasznosítási 
módozatait, növelve ezek gazdasá-
gi értékét.

A program során lehetőség 
van alprojektek indítására, me-
lyekben az egyes régiók önkor-
mányzatai vehetnek részt, köztük 
az oroszhegyi is. A Destination 
Mountain nevű alprojektben, 
az oroszhegyi polgármesteri 
hivatalon kívül az olaszországi 
Cosenza megye, a Reggio Ca-
labriai Önkormányzat és a finn-
országi Metsähallitus Natural 
Heritage Services nemzeti park 
vesz részt. Az alprojekt összkölt-

ségvetése 183 500 euró, amely-
ből Oroszhegy 55 000 euróval 
gazdálkodhat, a pénzösszeget a 
hegyvidékek turisztikai fejlesz-
tésére, valamint kalandpark és 
erdei ösvények kialakítására for-
díthatja.

A külföldről érkező partnerek 
érdekes programoknak nézhetnek 
elébe: első nap délelőtt szakem-
berek által vezetett kiránduláson 
vesznek részt, melynek során az 
oroszhegyi nárciszrétre látogatnak, 
majd a Hargita fennsíkján baran-
golnak. Délután az ivói vadaspark 
jó példájából meríthetnek ihletet.

A következő napon, május 18-
án nyílt konferenciát tartanak lesz 
erdőgazdálkodás és erdei turizmus 
témában, ahol a helyi tapasztala-

tok mellett a külföldi jó példákat 
is bemutatják.

Hargita megyéből Gyergyóre-
mete, Gyergyócsomafalva, Madé-
falva és Szentegyháza kapcsoló-
dott még be a projektbe, mely a 
vidéki lakosság életszínvonalának 
növekedését helyezi célkeresztbe. 

– A hagyományos falusi gaz-
dálkodási forma megbotlott, 
ezért nekünk kötelességünk, 
hogy variációkat találjunk ki 
vagy válogassunk a meglévők 
között, hogy a falu élhetőségét, 
az embereknek a foglalkoztatott-
ságát és hasonló dolgokat tud-
junk továbbvinni – nyilatkozta 
a projekttel kapcsolatosan Bálint 
Elemér Imre (képünkön), Orosz-
hegy polgármestere.

ERDőgAzDálkoDáS ÉS ERDEI tuRIzMuS

RobinWood Plus-konferencia Oroszhegyen
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A válság ellenére pozitívan ér-
tékeli az elmúlt négy évet az 
öt falvat magába foglaló (Etéd, 
Énlaka, Kőrispatak, Küsmöd, 
Siklód) község polgármestere, 
ugyanakkor tudja, van még ten-
nivaló. A következő négy év a 
lakosság életkörülményeinek 
javításáról kellene, hogy szól-
jon – vélekedik Hargita megye 
egyik legfiatalabb településve-
zetője, Szőcs László.

– Milyen megvalósításra a leg-
büszkébb?

– Bár az elmúlt négy évben 
számos hasznos dolgot sikerült 
megvalósítani a községünkben, a 
fontosabbak közé sorolnám a ra-
vatalozók építését, a középületek, 
iskolák, a kultúrotthon felújítá-
sát, parkosítást, a kuglipálya fel-
újítását, amire igazán büszkék le-
hetünk – köszönet érte a megyei 
tanácsnak -, hogy elért Etédig a 
várva várt aszfaltút. De számos 
területen akad még tennivaló, s 
úgy érzem, a munkát folytatni 
kell. Így a legfontosabb célunk 

egyike az etédi vízvezeték befeje-
zése, amelyen az 577-es kormány-
rendelet keretében már sok éve 
dolgozunk. Nagyon szeretnénk 
mielőbb megkapni a befejezéshez 
szükséges pénzt. Ugyanakkor a 
megyei tanács Kisvíz-programjá-
nak köszönhetően Énlakán már 

sikerült felújítani a vízvezetéket, 
remélhetőleg a siklódi vízvezeték 
felújítását is sikerül tervbe ven-
ni és a munkálatokat elkezdeni. 
A hosszabb távú terveink közt a 
kőrispataki vízhálózat kiépítése 
is szerepel, itt elsőként a terveket 
szeretnénk elkészíteni. 

– Mit kell hozzon még a jövő?

– A következő négy évnek ar-
ról kell szólnia, hogy a lakosság 
életkörülményeit javítani tudjuk, 
elsősorban a közbiztonságra és 
közrendre kell nagy hangsúlyt 
fektetnünk, beleértve a kóbor 
kutyák ügyének felszámolását, to-
vábbá megoldást kell keresnünk a 
községen belüli személyszállítás-
ra, taxi vagy buszjárat létrehozá-
sával, hogy minden faluból be le-
hessen utazni a községközpontba 
ügyet intézni. Égető probléma a 
községi utcák rendbetétele, pén-
zeket kell, hogy előteremtsünk a 
sáncok kitakarítására és az utak 
rendbetételére, elfogadható álla-
potú utakra van szükségünk. Vé-
geztünk ugyan kisebb-nagyobb 
javításokat, de tennivaló mindig 
akad, elég pénz pedig sosem.

– Bizonyára akadnak megol-
datlan problémák is.

– Természetesen, és mindig 
is lesznek. Elismerem, vannak 
olyan dolgok, amiket nem lehe-

tett vagy épp a körülmények nem 
engedték, hogy megvalósítsunk, 
ugyanakkor minden lehetőséget 
kihasználva arra törekedtünk, 
hogy ami a község számára jó, 
ami a község lakóinak érdekét 
szolgálja, azt megvalósítsuk. 
Összegzésképpen elmondhatom, 
hogy a községben az elmúlt négy 
évben volt fejlődés, a válság elle-
nére számos beruházást sikerült 
eszközölnünk. 

 Szász Csaba

Homoródszentmártonban a 
múlt hónapban községi utak fel-
újítására írtak alá szerződést, a 
bágyi és lókodi utak aszfaltozá-
sára pedig épp a mai napra írták 
ki a közbeszerzést. A négyéves 
mandátumára visszatekintő 
Kerekes Péter Tivadar polgár-
mester szerint a tetteket nem 
lehet években mérni vagy évek 
korlátai közé szorítani.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Hasonló méretű, tizenkét 
faluból álló község talán 
csak egy van még a me-

gyében – mondja Kerekes Péter 
Tivadar. Homoródszentmárton 
polgármestere ezt azért hangsú-
lyozza, mert a szétszórt települé-
sek közel 40 kilométernyi úthá-
lózatának karbantartása gyakori 
gond. Nem panaszként említi, 
hanem hogy elhíresztelje: találtak 
erre megoldást.

Az önkormányzat sikeresen 
pályázott a Szentmárton és Gye-
pes közötti 4,5 km-es községi út, 
illetve Kénos egyik bekötőútjának 
felújítására. A szerződést április 
23-án írták alá. Ugyancsak sike-
resen pályáztak a Vidékfejlesztési 
és Turisztikai Minisztériumnál a 
bágyi és lókodi utak aszfaltozá-
sára, a közbeszerzést mára, május 
16-ra írták ki.

Az elmúlt négy év megvaló-
sításaival kapcsolatosan a pol-

gármester közölte, hogy öt falu 
szennyvízrendszerének építési 
munkálatai zárulnak a napokban, 
Szentmárton és Szentpál iskolái 
és művelődési házai már rá is csat-
lakoztak. Nyert pályázatuk van 
Abásfalva és Keményfalva ivóvíz 
és szennyvíz-rendszerének bővíté-
sére, de több ivóvíz jut majd a már 
meglévő, négy falut ellátó tároló-
ba. A megyei tanács Kisvíz-prog-
ramja keretében Lókodban, Vá-

rosfalván és Kénosban is megújult 
az ivóvízhálózat, idén Bágyban 
folytatják a fejlesztést.

A megtett lépések
Kerekes Péter Tivadar el-

mondta, sikerült felújítani a köz-
ség iskoláit, az orvosi rendelőt és a 
gyógyszertárat is. Az anyaközség-
ben a Zoltán Aladár Művelődési 
Ház felújításával a rendezvények 
is megszaporodtak, de megszé-

pültek a városfalvi, szentpáli és 
kénosi kultúrházak is. Folyamat-
ban van a bágyi renoválása is, 
Szentpéteren és Gyepesen pedig 
az előtanulmányokat készítették 
el. Hargita Megye Tanácsának tá-
mogatásával sikerült felújítani az 
idővel életveszélyessé vált Nagy-
Homoródon átívelő szentpáli hi-
dat, és folyamatban van a szentpáli 
és szentmártoni ravatalozók ter-
vezése is.

A Távközlési Minisztéri-
umnál három másik község-
gel (Homoródalmás, Lövéte, 
Oklánd) közösen támogatást 
nyertek számítógépes hálóza-
tuk felújítására, melynek célja az 
online szolgáltatások kialakítása: 
hivatalos jelentések, adófizetés, 
távoktatás stb.

A polgármester szerint nagy 
fontossággal bír a földalapú támo-
gatásokhoz szükséges pályázatok 
elkészítésében való segédkezésük is.

– Ennek a segítségnek is kö-
szönhető, hogy az APIA kimuta-
tása szerint az elmúlt évben, me-
gyei viszonylatban községünkbe 
érkezett a legnagyobb támogatási 
összeg – jegyezte meg Kerekes.

A településvezető megemlíti a 
sport- és a kulturális élet területén 
hagyományossá vált rendezvények 
támogatását: a községnek nem ke-
vesebb, mint négy csapata játszik a 
labdarúgó körzeti bajnokságban, 
de büszke az ismert rendezvényei-
re is: az egyhetes Homoródmenti 
Napokra, a Bágyi Vár-fesztiválra 
és a Nyíres Fesztiválra.

A község fejlesztését illetően 
Kerekes Péter Tivadar elárulta, 
hogy a község falvaiba vezető, a 
falvak belterületein található utak, 
utcák rendbetételét igen fontosnak 
tartja, ugyanakkor hozzáfűzte: 

– Nem lehet években mérni, 
évek korlátai közé kényszeríteni 
tetteinket, a folyamatos, alkotó je-
lenlét és cselekvés szükségeltetik.

A Homoród mentiek találkozója. Vár-fesztivál Bágyban

Etédi ravatalozó. A legfontosabb megvalósítások egyike 

MegújuL A KözSÉg útháLózAtA

Kerekes: A tetteket nem években mérik

ÉrtÉKeL Az etÉdi poLgárMeSter

A község érdekeit tartotta szem előtt
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Az Országos Réz, Arany és Vas, Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. 
szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügy-
csomóban 2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által 
– nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a 
hitelezők 2011. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. 
Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.
insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által meg-
választott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. 
május 21-én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény elő-
írásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban 
kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy meglátogatási protokollum alá-
írása alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevők-
nek a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjánál, a 0744–610058-as telefonszá-
mon (Szász László igazgató) vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél a 0232–
212231, 0232–243864 és a 0755–132471-es telefonszámokon.

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Autoritatea contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Inter comunitară de 
Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa 
Libertăţii nr. 5., Cod fiscal: 27666281.

Scopul finanţării: Finanţarea şi promovarea cooperativelor de prelucrare şi 
va lorificare legal înregistrate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol 
şi al dezvoltării rurale conform punctelor 8, 9, 10 din capitolul VIII. al Strategiei 
de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita pe perioada 2010–2020, 
ale căror sediu se află pe teritoriul consiliilor locale membre ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului Judeţean Harghita 
sau sunt de interes judeţean.

Solicitanţii pot fi: cooperative de prelucrare şi valorificare din judeţul 
Harghita.

Tipuri de cheltuieli pentru care se acordă finanţare nerambursabilă:
– contribuţia la realizarea proiectelor şi a studiilor de fezabilitate ale cooperativelor 

de prelucrare şi valorificare pentru Măsura 123 al PNDR care se încadrează în axa 1 
privind „Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere”;

– achiziţionarea echipamentelor pentru dotarea punctelor de prelucrare a 
laptelui, respectiv a abatoarelor de mică capacitate necesare funcţionării acestora;

– susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la 
diferite organisme de finanţare.

Suma prevăzută pe anul 2012 este de: 260 000 lei.
Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării 

nerambursabile – Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare – se pot obţine la 
sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare Rurală a Consiliului 
Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr. 5., camera 244/B, tele-
fon: 0740–169850, 0740–122490, e-mail: avramcamelia@hargitamegye.ro.

Data limită de depunere a proiectelor este 29 iunie 2012, ora 15, la sediul 
asociaţiei, Miercurea Ciuc, str. Piaţa Libertăţii, nr. 5., camera 244/B.

Előfizetésgyűjtő 
munkatársakat 

és rikkancsokat 
alkalmazunk 

Székelyudvarhelyen, 
valamint

 lapkihordókat 
udvarhelyszéken.

Tel.: 0733–553 014

hargitanépe 



„Mandátumom során nagyon 
komoly gazdasági érdekeket 
kereszteztem, ezért úgy sej-
tem, hogy az ellenem elkezdett 
lejárató kampány folytatásá-
hoz rendelkezésre állhatnak az 
anyagi eszközök” – mondta el 
lapunknak adott interjújában 
Borboly Csaba, a megyei ta-
nács elnöke, aki újabb mandá-
tumot szeretne a testület élén.

– Ha néhány szóban kellene 
összefoglalni, akkor mivel jellemez
né a végéhez közeledő négyéves 
mandátumát?

 
– A legrövidebben két szóval 

tudnám összegezni: összefogás 
és teljesítmény. Az összefogás azt 
jelenti számomra, hogy az élet 
rengeteg szereplőjével sikerült 
együttműködni, és egyre jobban 
megbizonyosodok arról, hogy 
nem a pénz megszerzése a legne-
hezebb feladat, hanem az összefo-
gás megteremtése. Egy olyan kicsi 
megyében, mint Hargita megye 
– lakosság szempontjából az or-
szág megyéi között nagyjából a 
harmincadik helyen vagyunk, te-
rületileg az első tízben – sikerült 
megmozgatni olyan erőket, erő-
forrásokat, amelyek a megye fej-
lődése szempontjából önmaguk-
ban tudtak teljesítményt hozni, 
akár a vállalkozókról, akár a köz-
birtokosságokról, akár a telepü-
lésekről beszélgetünk. És mielőtt 
rátérnénk a következő kérdésre 
engedje meg, hogy ezúttal is meg-
köszönjem a megyei tanács mun-
katársainak azt a munkát, amit az 
elmúlt négy évben végeztek a me-
gye érdekében. Mindaz, amit az 
elmúlt négy évben elértünk , az ő 
áldozatos munkájuk gyümölcse. 

 
– Vannak területek, amelyeket 

a jövőben kiemeltebben akar ke
zelni?

 
– Természetesen. Ilyen a me-

zőgazdaság, a vidékfejlesztés és 
a turizmus, bár már most is igen 
jelentős erőfeszítéseket teszünk 
e téren, mondhatni egyedülálló 
módon az egész országban. A kis-
gazdaságokra alapozott agrárium 
fejlesztése terén Hargita megye 
már jelenleg is országos szinten 
az első helyeken áll. A megyébe 
vidékfejlesztés céljából lehívott 
pénzek tekintetében számos nyu-
gat-európai, ausztriai, magyaror-
szági régiót is megelőztünk. Az 
elmúlt négy év jó volt arra, hogy 
ráébredjünk, igenis képesek va-
gyunk erre, rengeteg mindent 
megalapoztunk, megtanultuk, 
hogyan hasznosítsuk az erőforrá-
sainkat. 

 
– Térjünk át az önkormányzati 

választásokra. Az új politikai kihí
vók meg jelenése nyomán másképp 
fog készülni idén a választási meg
mérettetésre, mint például ahogy 
azt négy évvel ezelőtt tette?

 
– Legfőképpen abban bízom, 

hogy a mostani önkormányzati 

választáson kialakult erőviszo-
nyok mentén létrejön majd egy 
új magyar összefogás. A felvidéki 
magyarok példáján láthatjuk, a 
szétforgácsoltság és annak állan-
dósulása kivérezteti a magyar kö-
zösséget. Ugyanezt a veszélyt hor-
dozza a durva, mocskolódó kam-
pány. Az emberek nem marakodó 
politikusokat, hanem egymással 
vetélkedő elképzeléseket szeret-
nének látni. A mocskolódás, a 
másik oldal besározása taszítja a 
választókat, és a közélettől való 
elfordulásra készteti őket. Ebből 
a szempontból vannak pozitív 
és negatív fejlemények egyaránt. 
Pozitívnak látom az MPP eddi-
gi magatartását, és elszomorító-
nak az EMNP hozzáállását. Ami 
engem illet, én személy szerint 
természetesen pozitív,  az elért 
eredmények bemutatásáról és a 
jövőről szóló kampányt szerve-
zek. Az EMNP sajnos úgy látszik, 
másként számol. Azt gondolják, 
hogy a felavatós honlap és más 
hasonló eszközök által megjelen-
tetett negatív kampánnyal sikerül 
tisztességes eredményt elérniük. 
Tévednek, és ha így folytatják, 
akkor nagyon komoly meglepetés 
érheti őket. 

– Mire céloz?

– A román párttörvénynek 
van két nagyon kemény rendel-
kezése. Az egyik szerint, ha egy 
párt két egymást követő orszá-
gos választáson nem kap 50 000 
szavazatot, akkor törlik. És ha 
így folytatja az EMNP, ebben az 
alpári stílusban, akkor a 400-600 
ezer erdélyi magyar szavazó közül 
én nagyon kétlem, hogy akad 50 
ezer ember, aki rájuk voksol júni-
us 10-én, illetve ősszel. 

– Az MPPt nem fenyegeti ez 
a veszély?

– Szerintem az MPP egy po-
zitív, tisztességes kampánnyal, 
tisztségben levő polgármestereire, 
tanácsosaira támaszkodva át tudja 
lépni ezt a határt. Nekik az okoz 
problémát, hogy a párttörvény 
azt is kimondja, hogy amely párt 
két egymást követő országos vá-
lasztáson nem állít jelölteket mi-
nimum 18 megyében, azt törlik. 
És mint tudjuk, 2008 őszén az 
Alianţa Populară listáin indultak 
az MPP-sek.

– A felavattam.ro honlapra, il
letve köré szervezett feltűnő plaká
tozási akcióról mi a véleménye?

 
– Igazából nem tudom, miért 

csinálják olyan nagy igyekezet-
tel az EMNP-sek ezt a honlapot. 
Nem értem azt sem, miért csak 
két hónappal a választások előtt 
jött létre, hisz volt négy év, ami-
kor napi rendszerességgel kigú-
nyolhattak volna. A választások 
előtti, semmiből előtűnő honla-
pok, kiadványok, álhírek persze 
nem véletlenek. Néhány napja 
az egyik faluban hallottam, hogy 

azt terjesztik rólam, hogy szívbe-
teg vagyok, és ezért fogytam le 
jelentősen az elmúlt években, és 
kár rám szavazni, mert ki tudja, 
meddig húzom. Harminchét éves 
vagyok. Ha egyesek képesek ilyen 
híreket terjeszteni rólam, akkor 
szerintem bármire képesek. Azzal 
vigasztalom magam, hogy akinek 

az egészségi állapotáról híresztel-
nek alaptalan pletykákat, az hosz-
szú életű lesz. Sajnos számtalan-
szor előfordult az is, hogy valaki 
felhívta a feleségemet telefonon, 
majd egy jó nagy hallgatás után 
elkezdett éktelenül mocskolni. 
Szóval a mostani honlaposdit, 
plakátolósdit keményebb dolgok 
is megelőzték az elmúlt években, 
hónapokban. Ami a felesége-
met illeti, annyira elharapóztak 
a névtelen telefonhívások, hogy 
néhány hónapja le kellett cserél-
nünk a telefonját, hátha kevésbé 
tudják őt zaklatni.

 
– Önt is megfenyegették telefo

non?
 
– A ciklus elején igen, de ve-

lem szemben ez kimaradt, mert 
látszott, hogy nincs hatása. Ekkor 
kerültek elő a feleségemet, közeli 
munkatársaimat zaklató telefon-
hívások. Ha azt látják a zaklatók, 
hogy nem érnek el eredményt, ak-
kor egyre durvább eszközökhöz 
folyamodnak.

 
– Hozzá lehet ehhez szokni?
 
– Nem. Amihez igazából nem 

lehet hozzászokni, az a családta-
gokat, a munkatársakat érő zakla-
tás. Régebb, az 1990-es években  a 
2000-es évek elején csak elvétve 
hallott olyant az ember, hogy va-
lakit a feleségén, a munkatársain 
keresztül támadnak. Napjainkra 
ez már mindennapos gyakorlattá 
vált, amit nagymértékben elősegít 
az internet terjedése, ahol ingyen 
és névtelenül bárkire, bármit rá 
lehet mondani, mocskolni, min-
denféle lebukási veszély nélkül. 

 
– Nem sikerült soha kideríteni 

a zaklatók kilétét?
 
– Az internetes és mobilte-

lefonos mocskolódások esetén 
az ember tulajdonképpen tehe-
tetlen. A hatóságoknak vannak 
ugyan eszközeik, de azok is na-
gyon korlátoltak. Informatikusok 

mondták, hogy ha valaki külföldi 
számítógépekről küldözget SMS-
ket, e-maileket, az kinyomozha-
tatlan.

 
– Múlt év nyarán a DNAnál 

is megrágalmazták.
 
– Igen, a múlt nyári volt az 

első, és azt követték még más 
feljelentések is a rendőrségen, az 
ügyészségen, versenyhivatalnál, 
az Európai Uniónál, mindenfelé. 
Lassan nincs az az állami ható-
ság, ahol engem már nem jelen-
tettek fel. Általában névtelenek 
a feljelentések, álnéven, e-mai-
len keresztül történnek. De az 
ügyészségi feljelentések még az 
emberileg könnyebben elviselhe-
tő kategóriába tartoznak, ugyan-
is ott mégiscsak van egy ügyész, 
akivel szemben az ember leül az 
asztalhoz, és elmondja, hogy a 
feljelentésben szereplő rágalom-
mal szemben mi a valóság, és azt 
milyen okiratok, bizonyítékok 
támasztják alá. És akkor az eljárás 
lezárul, de mondanom sem kell, 
akárhányszor is megy az ember be 
egy olyan épületbe, ahol azt írja 
rendőrség, ügyészség, van egyfaj-
ta görcs a gyomrában. Ha viszont 
havonta, kéthetente érkeznek 
több száz e-mail címre névtelen 
mocskolódások, és munkatársak 
innen is, onnan is hívnak, hogy 
elnök úr, íme mit kaptam, olyan-
kor tehetetlen vagyok. El kell néz-
zem, ahogy az érintett munkatár-
sak könnyes szemmel dolgoznak, 
mert már nemcsak engem, hanem 
őket is szokássá vált meghurcolni 
ilyen névtelen rágalmazó leve-
lekben. És ezek az igazán nehéz, 
embert próbáló helyzetek. Irigy, 
gonosz, aljas emberek mindig is 
voltak, de hogy ilyen büntetlenül 
űzhessék üzelmeiket, mint ahogy 
mostanában teszik, ez újdonság, 
és tarthatatlan állapot.

 
– Számos polémia követte a 

számvevőszéki vizsgálatokat is...
 
– Van belőlük jó pár, táma-

dott is folyamatosan az MPP 
ezek miatt, csak hát a vége min-
dig bocsánatkérés lett részükről, 
mert elnöki mandátumom alatt 
minden számvevőszéki pert meg-
nyertünk. Egy dolgot le kell szö-
geznünk: az önkormányzatoknak 
a számvevőszék nem ellensége, sőt 
sok esetben segít abban, hogy fel-
tárja a beruházásokon részt vevő 
egyes cégek esetleges visszaéléseit. 
Például a megyei utakat tekintve, 
az illetékes osztályunkon dolgo-
zik nyolc ember, végzettségét te-
kintve egyik sem útépítő mérnök, 
és van akinek a fizetése 700-800 
lej. Így kellene helytállnunk, a 
sok ezer lejes fizetésért dolgozó 
szakmérnököket, konzultáns cé-
geket foglalkoztató útépítő cé-
gekkel szemben. Nagyon nehéz. 
Itt minden segítség, még az SMS-
es lakossági bejelentés is sokszor 
segít. Ezért jók a számvevőszéki 
vizsgálatok, és én örülnék annak, 
ha ezek a vizsgálatok egész évben 

folyamatosak lennének, mert az 
visszatartó erőt jelent a cégek felé. 
Egyes cégek ugyanis az olcsón 
építsünk sokat helyett inkább a 
keveset építsünk és drágán elvét 
vallják, és ez nem szolgálja a kö-
zösségi érdeket. 

 
– Az elmúlt időszakot – még 

beszélgetésünk elején – két szóval 
jellemezte. Mi lenne az a két szó, 
aminek – mint célnak – a követke
ző mandátumát szentelné?

 
– A vállalkozói munkahely-

teremtés támogatása a rendel-
kezésünkre álló eszközökkel. A 
megpályázott uniós projekteken 
és kormányzati forrásokon keresz-
tül eddig is rengeteg munkahely 
megőrzéséhez hozzájárultunk. Az 
elmúlt négy év alatt több mint 
egymilliárd euró jött be Hargita 
megyébe. Ezt számok támasztják 
alá, ez tény. Az elkövetkező négy 
évben, azokkal a gondolatokkal 
és tervekkel, amelyek a mostani 
ciklusban megfogalmazódtak, de 
nem teljesedtek még ki – élelmi-
szertermelés, turizmus, energia-
termelés és hatékony erdőgazdál-
kodás – rengeteg munkahelyet tu-
dunk létesíteni. Ha magunk lábán 
akarunk állni, akkor tudatában 
kell lennünk annak, hogy vannak, 
akik ebben nem érdekeltek. Van-
nak olyan gazdasági érdekcsopor-
tok, akiknek érdekeit keresztezi, 
ha kézbe akarjuk venni a dolgokat, 
ha közösségi kontroll alatt akarjuk 
tartani azt, ami oda tartozik.

 
– Milyen érdekcsoportokra gon

dol?
 
– Elsősorban külföldi, tőke-

erős multinacionális cégekre, amik 
olyan területen kezdik megvetni 
a lábukat nálunk, ahol munka-
helyteremtés, beruházás szem-
pontjából a hozzáadott értékük a 
nullához közelít. Viszont viszik ki 
a profitot. Gondolok itt például 
a Székelyudvarhelyre magát be-
privatizáló hulladékkezelő cégre, 
vagy a bázisukat Dél-Erdélyben 
megvető nagy külföldi fafeldol-
gozókra. Elviszik a fát, a mintegy 
húszezer embernek munkát adó 
székely faipari vállalkozók pedig 
hoppon maradnak, alapanyag nél-
kül, és lassan becsukhatják a kaput. 
Néhány hete mondtam azt egy 
gyergyószentmiklósi konferenci-
án, hogy aki eladja idegennek az 
erdőt, az 120 évre árulja ki Székely-
föld jövőjét. Tudja mi történt? Rá 
néhány napra csörög a telefonom, 
és egyik nagy székelyföldi fafelvá-
sárló osztrák multi bécsi lobbistája 
telefonál, hogy menjek ki Bécs-
be, beszélgessünk, hogy is van ez, 
hogy én támadom a külföldi beru-
házókat, akik felvásárolják a köz-
birtokossági erdőket, és hogy ren-
dezzük a vitákat, meg hasonlók…

 
– És mit válaszolt?
 
– Megköszöntem az érdek-

lődést, s mondtam, ha akarok 
majd menni Bécsbe, elmegyek a 
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Ha a magunk lábán 
akarunk állni, akkor 
tudatában kell len-
nünk annak, hogy 
vannak, akik ebben 
nem érdekeltek. Van-
nak olyan gazdasági 
érdekcsoportok, akik-
nek érdekeit kereszte-
zi, ha kézbe akarjuk 
venni a dolgokat



magam pénzén, s megtekintem 
a Szent István-templomot. De 
amikor székely emberek tízezre-
inek a munkahelye a tét, akkor 
nincs miről beszélnünk, és még 
azt is mondtam az úrnak, hogy 
ha már az osztrák erdőket nem 
engedik a hazai törvényeik, hogy 
letarolják, akkor keressenek ma-
guknak más helyet, ahonnan 
beszerzik a fát. Minket azonban 
hagyjanak békén. Nekünk sok 
szempontból persze minta az 
osztrák faipar, agrárgazdaság, a 
megújuló energiákra alapozott 
ipar, turizmus, illetve Dél-Tirol 
kapcsán a kisebbségvédelem, de 
a magunk urai akarunk maradni, 
nem akarunk gyarmat lenni, ki-
használt, kizsákmányolt, leszegé-
nyített régió. Persze említhetném 
a Székelyudvarhelyen megtele-
pedett hulladékkezelő céget is, 
amelynek megjelenésével majd-
nem kútba esett a megye és a 
helyi tanácsok tulajdonában 
álló, 98%-os európai uniós tá-
mogatásból finanszírozott hul-
ladékkezelési rendszer kiépí-
tése. Monopóliumot akartak 
maguknak, azt, hogy ők mond-
ják meg a székely embereknek, 
hogy mennyi pénzt fizessenek 
a szemétgyűjtésért. Komoly be-
ruházásokat is eszközöltek, fel-
tételezem, bankhitelből, hogy 
majd 20-30 évig szedjék a díjat, 
azt a díjat, amit ők egyoldalúan 
megállapítanak. Az uniós pá-
lyázati lehetőségünk ezt a stra-
tégiát megakasztotta, ugyanis 
az Európai Unió csak állami, 
önkormányzati tulajdonban álló 
beruházásokat támogat.

– Hogy áll most ez a projekt?
 
– Amikor 2008-ban tanács-

elnök lettem, tulajdonképpen a 
padlón hevert a projekt, még volt 
néhány hónapunk, és akkor kel-
lett azt a munkát elvégezni, amit 
mások korábban elmulasztottak. 
Ez csak úgy volt lehetséges, hogy 
néhány havi kitérővel ezen idő-
szakban mindvégig RMDSZ-es 
minisztere volt a környezetvédel-
mi tárcának, így tudtunk eljutni 
oda, hogy hamarosan aláírjuk a 
támogatási szerződést, és majd 
megindulnak a közbeszerzési el-
járások meg a beruházás. A tét 
valójában óriási, ugyanis nemcsak 
az a kérdés, hogy ki állapítja meg, 
ki szedi be a szemétdíjat a lakos-
ságtól, hanem az is, hogy ki fedezi 
az elmúlt 30-40 évben megyénk 
városai, falvai mellett kialakult, 
korszerűtlen hulladéklerakók be-
zárásának, rekultivációjának költ-
ségeit. És ez óriási tétel, amit va-
lakinek meg kell fizetni. Ha most 
elszalasztjuk a pályázati lehető-
séget, akkor majd a falvaknak, 
városoknak kell helyi forrásból, 
megemelt szemétdíjon keresztül, 
valójában az emberek pénzéből 
ezt megfizetnünk. Ez a történet 
nem Borboly Csabáról szólt és 
szól. Ez a történet egy közösség 
harcáról szól, amit egy multina-
cionális céggel vív. Ha én a ciklus 

elején megvonom a vállam, és az 
átkos örökségre hivatkozva nem 
megyek bele abba a sok konflik-
tusba, amibe e beruházás miatt 
belekeveredtem, nagyon sok ide-
gességet, cirkuszt megspóroltam 
volna magamnak. Igaz, ezzel el is 
árultam volna azt a közösséget, 
amely négy évre a bizalmát belém 
helyezte. Azt hiszem, bizonyí-
tottam, hogy Borboly Csabára 
számíthatnak a székely emberek. 
Akik pedig megvetették az ágyat 
ennek a beruházásnak, és azt az 
elmúlt négy évben is támogatták, 
azokra nem tudok mást mondani, 
mint azt, hogy elárulták az embe-
reket.

– Ön szerint kifulladóban van 
a névtelen lejárató hadjárat, vagy 
számít még további támadásokra? 

– Amint a fent elmondot-
takból is látszik, mandátumom 
során nagyon komoly gazdasági 
érdekeket kereszteztem, ezért 
úgy sejtem, hogy a lejárató kam-
pány folytatásához rendelkezésre 
állhatnak az anyagi eszközök.  
A kérdés csak az, hogy a politi-
kai ellenfeleim belátják-e, hogy 
a mocskolódással nem engem 
„nyírnak ki”, hanem a válasz-
tókat fordítják el a közélettől. 
Az elmúlt hetekben többször 
ajánlottam az EMNP-nek egy 
választási etikai kódex elfogadá-
sát, ami kizárná az ilyen névtelen 
lejárató eszközök alkalmazását a 
kampányból, de sajnos nem kap-
tam pozitív választ. Ebből arra 

következtetek, hogy a rágalom-
hadjárat teljes gőzzel folyik to-
vább. Természetesen nem adom 
fel a reményt, hogy megegyezés-
re jutunk a tisztességes politikai 
verseny szabályait illetően, és a 
választás június 10-én mégis a 
programok és elképzelések verse-
nyéről fog szólni.

– Az erdélyi magyar politikai 
megosztottságról mi a véleménye?

– Abban, ami napjainkra ki-
alakult, nagyon sok félreértés, 
emberi gyarlóság, végig ki nem 
beszélt történet van. Emlékszem, 
hogy 2008-ban az egyik megyé-
ben az RMDSZ helyi vezetői 
hoztak egy döntést, hogy csak 
az lehet önkormányzati tanácsos, 
akinek van érettségije. Mi lett 
ennek a következménye? Számos 
érettségivel nem rendelkező, de 
a helyi közösségben köztiszte-
letben álló RMDSZ-es tanácsos 
az akkor frissen alakított MPP 
zászlaja alatt jutott be a helyi 
tanácsba. De van, ahol azért ala-
kul másik frakció, mert az egyik 
RMDSZ-es összeveszett a másik-
kal, egyik kiszorította a másikat, 
és akiket kiszorítottak, elmentek 
más pártot csinálni. Nálunk a 
politikában hitet vesztett faipari 
vállalkozások jelentették az MPP 
szervezésének az alapján 2008-
ban. Tehát a megosztottság az 
nemcsak úgy van, hanem annak 
oka van, olyan ez, mint a beteg-
ség meg a fájdalom, és ha valami 
fáj, akkor azt ki kell vizsgálni.

– Tehát a vitás kérdések nem 
kellő kibeszélésében látja a magyar 
megosztottság gyökerét? Csak eny-
nyi lenne a baj?

– Alapvetően igen, mert ami-
kor süketek párbeszéde folyik, 
akkor abból semmi jó nem szár-
mazik. Az „úgy kezdődött a vere-
kedés, hogy a komán visszaütött” 
című történetekkel nem jutunk 
sehová. Ha megvan bennünk 
a kellő bölcsesség ahhoz, hogy 
most tisztességes kampányt foly-
tasson mindenki, és elfogadjuk 
azokat az eredményeket, amelyek 
június 10-én kialakulnak, akkor 
az kellő kiindulási alap lehet akár 
már őszre, de hosszabb távra is 
egy megfelelő erdélyi magyar 
politikai egyezség kidolgozására. 
Ha megy tovább az adok-kapok, 
sőt még fokozódik is, és olyan 
eszközök kerülnek elő, amelyek 
a politikai kampányok legocsmá-
nyabbjai, akkor az meghiúsítja 
az együttműködés lehetőségét, 
és azoknak az érdekeit szolgálja, 
akik egyéni politikai számításból 
a megosztottság, a magyar–ma-
gyar konfrontáció fenntartásá-
ban érdekeltek.

 
– Ha jól értem, azt gondolja, 

hogy a magyar–magyar adok-ka-
pok a mostani kampányban elke-
rülhetetlen?

 
– Nem állítom azt, hogy el-

kerülhetetlen, de kevés hiányzik 
hozzá, ahogy elnézem a fejlemé-
nyeket. Egy dolgot látok még, 

ami gátat vethet ezeknek, vagy 
legalább is moderálhatja a hatásu-
kat, és ez az erdélyi magyar politi-
kán kívüli világ megszólása. Itt el-
sősorban a történelmi egyházakra 
gondolok. 

 
– Az adok-kapok velejárója a 

választási kampányoknak. Mi eb-
ben a rendkívüli?

 
– Kisebbségi helyzetünk. Ná-

lunk nem az van, hogy ma jön ez 
az oldal, négy év múlva meg a má-
sik. Az erdélyi magyar képviselet 
helyi, megyei és országos szinten 
csak addig van, amíg nem oszlik 
meg végérvényesen a magyar kö-
zösség. Ha megoszlik, akkor az 
lesz, ami a Felvidéken, hogy an-
nak ellenére, hogy 10 százalék a 
magyarság, a bejutó párt alig lépte 
át az 5 százalékos parlamenti kü-
szöböt, a másik meg be se jutott. 
De ők 10 százaléknyian vannak, 
és ez duplája a bejutási küszöb-
nek. Tehát náluk bármikor van 
remény a megerősödésre. De mi 
lélekszámban alig haladjuk meg 
a bejutási küszöböt, tehát nálunk 
a politikai hasraesés a parlamenti 
választáson végérvényes lehet.

– De mi köze a mostani Hargi-
ta megyei megosztottságnak a par-
lamenti választásokhoz?

– Az országos választásokon 
minden ötödik magyar szavazat 
Hargita megyéből érkezik. Ha 
mi itt lemegyünk az elkövetkező 
másfél hónapban „kutyába”, ak-
kor azt érjük el, hogy az emberek 
jelentős hányada megcsömörlik 
a politikától, és nem megy el 
szavazni sem június 10-én, sem 
ősszel. Ráadásul a június 10-ét 
követően felálló helyi, megyei 
tanácsokban nem párbeszédre és 
együttműködésre kész politikai 
felek fognak ülni, hanem vérig 
sebzett ellenségek. És ez rányom-
ja majd bélyegét az önkormány-
zati munkára is. Én csak tudom, 
hogy mennyi beszélgetésre, gesz-
tusra, kölcsönös megértésre volt 
szükség ahhoz, hogy a 2008-as 
állapotokhoz képest a 2012-es 
költségvetést már konszenzusos 
alapon tudjuk elfogadni. De ami 
ennél is fontosabb, ha megoszlik 
a tömbmagyarság, Székelyföld el-
fordul a politikától, akkor hiába 
jön létre őszre bármiféle magyar 
összefogás, az már eső után köpö-
nyeg lesz. Aki egyszer elfordul a 
politikától, a közösségi ügyektől, 
azt nagyon nehezen, évek hosz-
szas munkájával lehet csak visz-
szaszerezni. És nekünk erre nincs 
időnk, mi nem engedhetjük meg 
magunknak a végérvényes és át-
hidalhatatlan megosztottság lu-
xusát. Ezért kérek mindenkit a 
tisztességes kampányra, valamint 
arra, hogy pozitívan tekintsünk 
a jövőbe. Legyünk tudatában 
annak, hogy a lelkesedés, a közös 
hit, a bizalom, a pozitív jövőkép a 
garanciája megyénk, Székelyföld 
fejlődésének, gyarapodásának.

Isán István Csongor
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Borboly Csaba: a felvidéki magyarok példáján láthatjuk, a szétforgácsoltság és annak állandósulása kivérezteti a magyar közösséget
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Kiestek az olaszok 
és a kazahok

> Kézilabda. Kijelölték az ifjúsági 3-as 
országos döntő helyszínét, illetve közzé-
tették a torna menetrendjét. Első körben 
a Székelyudvarhelyi ISK-KC kapta meg 
a rendezési jogot, de végül le kellett erről 
mondania. Nagybányán lesznek a meccsek. 
A Székelyudvarhelyi ISK-KC célkitűzése, 
hogy ott legyen a dobogón. A Kuti László 
és Stefán András által felkészített együttes az 
A csoportba kapott besorolást. Innen az első 
két helyezett jut az elődöntőbe, ahonnan már 
kieséses rendszerben juthatnak a fináléba. A 
torna helyszíne Nagybánya, habár az első 
körben Székelyudvarhely kapta a rendezési 
jogot. A pünkösdi búcsú miatt viszont már 

nem sikerült megfelelő szállást biztosítaniuk 
a csapatoknak, hivatalos személyeknek. A 
Székelyudvarhelyi ISK-KC csoportellenfelei 
a CS Năvodari, a Nagybányai Minaur és a 
Nagyszentmiklósi Egyesülés lesznek a május 
23-án kezdődő tornán.

> EURO–2012. Viktor Janukovics 
ukrán elnök tegnapi nyilatkozatában el-
mondta, a labdarúgó-Európa-bajnokságot 
a VIP-részvételek lemondása ellenére is 
megtartják a nyáron. Janukovics megemlí-
tette, hogy Ukrajna rengeteget dolgozott 
a sikeres torna lebonyolításáért, és keve-
sebb mint egy hónappal a kezdés előtt 

készen állnak a rendezésre. Ukrajnában 
Donyeckben, Lvivben, Harkivban, illetve 
a július 1-jei döntő helyszínéül szolgáló 
Kijevben rendeznek majd meccseket. A 
nyugat-európai országok vezetői akkor 
kezdték el bojkottal fenyegetni az ukrán 
mérkőzéseket, amikor a volt ukrán minisz-
terelnökről, Julija Timosenkóról olyan 
fényképek láttak napvilágot az interneten, 
amelyeken egyértelműen látszott, hogy 
bántalmazták a börtön biztonsági őrei. 
Timosenkót hét év börtönre ítélte a Ki-
jevi Bíróság a 2009-ben Oroszországgal 
kötött, Ukrajna számára kedvezőtlen gáz-
szerződések miatt.

> Román labdarúgás. Megmenekült 
az első osztályból való kieséstől az Astra 
Ploieşti, miután hétfőn este a 32. forduló 
záró mérkőzésén 2–1-es győzelmet aratott 
a Ceahlăul otthonában. A Mioveni, a Spor-
tul és Szeben biztos kiesők. A Vásárhely a 
hátralevő két mérkőzését meg kell nyerje, 
ahhoz, hogy bent maradjon az első ligában, 
de ehhez a Medgyes a két mérkőzését el 
kell veszítse. A 33. forduló eredményei: Ko-
lozsvári U – Nagyszeben 3–1. A Mioveni 
– CFR találkozó tegnap lapzárta után ért 
véget. A mai műsor: Medgyes – Chiajna 
(16, Digi Sport), Sportul – Rapid (18, Digi 
Sport), Galac – Vaslui (21.30, Digi Sport).hí
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A franciák legyőzésével negyeddöntősök a szlovákok

hargitanépe

Véget ért a csoportkör az idei Top 
Divíziós jégkorong-világbajnoksá-
gon, tegnap délután az is eldőlt, 
hogy melyik nyolc csapat folytat-
hatja a küzdelmeket a hét máso-
dik felében. a kazah és az olasz 
válogatottnak már hétfőn este vé-
get ért a szereplés, a két csapat 
idén nem tudta megtartani helyét 
az elit csoportban. Mindkét gárda 
a tavaly harcolta ki a feljutást.

Lezárult tegnap este a jégko-
rong-világbajnokság cso-
portköre. Nyolc csapatnak 

véget is ért a sorozat, két válogatott 
úgy utazik haza Helsinkiből, illetve 
Stockholmból, hogy jövőben egy 
osztállyal lennebb játszhatnak újra 
a feljutás reményében. Az egyedüli 
csapat, amely nem vesztett pontot, 
Oroszország volt, a svédek pedig 
másodikként jutottak a negyeddön-
tőbe a stockholmi csoportból.

A Top Divíziós világbajnokság 
idén teljesen új rendszerben zajlott, 
két ország töltötte be a házigazda 
szerepét, és ez jövőben is így lesz, 
a változás csupán annyi, hogy míg 
idén az elődöntőktől kezdve min-
den mérkőzés Helsinkiben lesz, ad-
dig jövőben az elődöntőket Stock-
holmban játsszák. Szóval 2013-ban 
is a svéd–finn páros rendezi a világ-
bajnokságot.

Az alacsonyabb osztályokban 
is változás volt idén, így juthatott 
fel a Divízió I A csoportból két 
csapat, és a Top Divízióból kieső 
két gárda is ebben az osztályban 
szerepel majd. Érdekesség, hogy a 
két kieső – Kazahsztán és Olasz-
ország – is tavaly a második élvo-
nalból jutott az elit csoportba, de 
nem sikerült ott ragadniuk. Így 
hétfőn este biztossá vált, hogy a 
kazah és az olasz csapat lesz Ma-

gyarország ellenfele a Divízió I 
A csoportjában a britek és Japán, 
valamint a B csoportot idén meg-
nyerő Korea mellett.

A magyar szövetség vezetői már 
korábban bejelentették, hogy jövő-
ben megpályázzák a Divízió I A cso-
portos világbajnokság rendezését, 
helyszínként Debrecen és Budapest 
jöhet számításba. A nemzetközi szö-
vetség ma kezdődő kongresszusán 
születik majd döntés a jövő évi vi-
lágbajnokságok helyszíneiről, kivéve 
persze a Top Divíziót.

A romániai válogatott ellenfe-
lei is ismertek, a Divízió I B cso-
portjában a zömében székelyekből 
álló csapat mellett a magyarok cso-
portjából kieső Ukrajna, a Divízió 
II A csoportot megnyerő Észtor-
szág, valamint Ausztrália, Len-
gyelország, Hollandia és Litvánia 
harcol majd a feljutásért, illetve a 
kiesés elkerüléséért.

Eredmények
Helsinki-csoport: Kazahsz-

tán – Finnország 1–4, Kanada – 
Fehér oroszország 5–1, Szlovákia 
– Franciaország 5–4. Az USA – 
Svájc találkozó lapzárta után ért 
véget.

Stockholm-csoport: Olaszor-
szág – Oroszország 0–4, Norvégia 
– Dánia 6–2, Csehország – Né-
metország 8–1. A Svédország – 
Lettország találkozó lapzárta után 
ért véget.

A negyeddöntőbe jutott csa-
patok: Kanada, Finnország, USA, 
Szlovákia (Helsinki-csoport), il-
letve Oroszország, Svédország, 
Csehország, Norvégia. A vébén 
ma szünnap van, a negyeddöntő-
ket holnap, az elődöntőket szom-
baton, a helyosztókat pedig vasár-
nap rendezik.

a Hargita Népe napilap új so-
rozatot indított, melyben be-
mutatjuk a megyében ifjúsági 
és gyerekcsapatokkal dolgozó 
edzőket. Ezúttal a Csíkszere-
dai Bushi Tokukai Sportklub 
kendó-, illetve karateedzőjét, 
Búzás Csabát mutatjuk be.

– Ön szerint milyennek kell 
lennie egy jó edzőnek?

– A jó edző elsősorban fegyel-
mezett, következetes, rugalmas 
szellemiségű, önfeláldozó, előre-
látó, jó emberismerő, jó pedagó-
giai és pszichológiai ismeretekkel, 
illetve képességekkel kell rendel-
kezzen. Egész karrierje alatt fo-
lyamatosan tovább kell képezze 
magát. És nem utolsósorban a jó 
edző példakép kell legyen.

– Kinek és miért ajánlja ezeket 
a sportágakat?

– Elsősorban sportnak ne-
vezzük, de valójában életfilozó-
fia. De mindenkinek ajánlom, 
mert arról szól, hogy az emberi 
természetet – nemtől és kortól 
függetlenül – megismerjük. Kö-
vetkezetes munkával megtalál-
juk gyengeségeinket, és ezeket 
kiküszöböljük. Ezáltal megta-
nuljuk tisztelni önmagunkat és 
embertársainkat, jobbá téve a 
világot.

– Miből áll az edzésprogram?

– A harcművészet gyakorlá-
sa egy életre szóló képzés. Napi 
rendszerességgel test, lélek és 
szellem harmóniájának elérése 
a cél. Ezért a fizikai felkészítő 
alap-, forma- és küzdelemgyakor-
latokból áll. A szellem és az elme 
edzése a fizikai gyakorlatok – pá-
ros küzdőgyakorlatok – meditá-
cióegyvelege, és az összes a lélek 
magasabb szintre való emelése. 

Tulajdonképpen nevezhetjük így 
mozgásos meditációnak.

– Milyen korosztállyal foglal-
kozik?

– Karatéban gyerekekkel 
és felnőttekkel is foglalkozom. 
Fontos kiemelni, hogy tradici-
onális karatét tanítok. 2006-
ig nemzetközi versenyeken is 
részt vettünk, azóta viszont csak 
mint életfilozófia foglalkozom 
a karatéval. Kendóban gyerek, 
junior és felnőtt korosztályok-
kal foglalkozom. 1996-tól részt 
veszünk versenyeken, de fontos 
tudni, hogy a kendó nem ver-
senysport.

– Nevelés szempontjából az 
adott korosztálynál mire kell fi-
gyelni?

– Minden egyes gyakorlónak 
az akkori szellemi és fizikai ké-
pességének megfelelően a mester 
programot kell készítsen. Vagyis 
minden edzésen fel kell mérni az 
aktuális helyzet által megkívánt 
gyakorlatot. Ezt úgy lehet elérni, 
hogy a mester folyamatos edzés-
ben tartja magát, és saját tapasz-
talataiból inspirálódva megfelelő 
programot készít.

– Mennyibe kerül a szülőnek ez 
a sport?

– Változó. Attól függ, hogy 
kinek milyen igényei vannak. A 
legminimálisabb havi 30 lej.

– Mit kell biztosítania a szülő-
nek és mit biztosít a klub?

– A szülő semmit, csupán a 
gyakorlóruhát. Kendóban a klub 
felszerelést biztosít, míg karaté-
ban ruhát/vászonruhát.

– Hol jelentkezhetnek az ér-
deklődők?

– A Bushi Tokukai Sportklub 
aktuális székhelyén, a csíksze-
redai Szentlélek utca 39. szám 
alatt levő termében (a régi kész-
ruhagyár épületében) vagy Bú-
zás Csabánál a 0723–705937-
es telefonszámon. Bővebb 
információkat pedig a www.
tokukaikaratekendo.ro honla-
pon kaphatnak az érdeklődők.

Darvas Attila

Búzás Csaba

49 esztendős, végzettségét tekintve jogász, kendó- és karateedző. Spor-
tolói karrierje folyamán jégkorongozott a Csíkszeredai Sportklubnál, 
majd a katonaság alatt a Bukaresti Steauánál és a Dinamónál is. Még kö-
zépiskolás korában cselgáncsozott a jégkoronggal párhuzamosan. A ka-
tonaság alatt, 1982-ben találkozott a sotokan karatéval Bendea Marius 
dévai erdőmérnök irányításával. Azóta foglalkozik a karatéval, majd 
1992-től elkezdte a kendót, a iaidót és a jodót. 1990-től saját csapata 
van karatéban, míg 1994-től kendóban (Bushi Tokukai Sportklub). Két 
évvel ezelőtt pedig Székelyudvarhelyen is kendócsapatot alakított. Bú-
zás Csaba nevéhez fűződik a kendó meghonosítása Csíkszeredában. A 
japán karateszövetségtől több sportágban is instruktori minősítése van. 
1993-ban nemzetközi instruktori minősítést szerzett karatéban. 2001-
ben edzői minősítést kapott a japán szövetségtől, míg 2005-től nagy-
mesteri 6 Dan fokozatot kapott. Továbbá nemzetközi 1. kategóriájú 
bíró. Kendóban 2008-ban kapott nemzetközi instruktori minősítést az 
Európa Kendószövetségtől. Kendóban A kategóriájú nemzetközi bíró. 
Továbbá Romániában a Tokukai klubok elnöke a japán karateszövetség 
megbízásából. Pályafutása során többszörös országos bajnok volt. Ka-
ratéban több alkalommal nyert világkupát csapataival, míg kendóban 
országos bajnok csapataival. Edzői sikerességéről így fogalmazott: „A 
kitartó tanítványok nagy többsége kiemelkedő egyéniségekké vált. Ko-
moly szakmai és erkölcsi minőséggel.”



lakás
Kiadó Székelyudvarhelyen a 

Tábor negyedben egy kétszobás 
tömbházlakás. Érd.: 0746–149266

KIADÓK helyiségek magánház-
ban, a Fenyő Szálloda mellett. Tele-
fon: 0744–592460. (21914)

ELADÓ jó beosztású, 2 szobás, 
központi fekvésű lakás a Kossuth 
utcában. Telefon: 0742–050225. 
(21915)

ELADÓ hétvégi ház 2100 m2 (21 ár) 
telekkel Szécsenyben. Ára: 27 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0743–521878. 
(21917)

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

Fiatal nő kiadó lakást KERES 

Szé kely udvarhelyen, hosszú távra. 
Telefon: 0 756–475117.

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

ELADÓ 2 szobás, földszinti tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 
000 euró, alkudható. Telefon: 0746–
885795. 

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

telek
ELADÓ 1300 m2 (13 ár) beltelek 

Szécsenyben. Ára: 33 000 lej. Tele-
fon: 0743–521878. (21917)

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

jármű
ELADÓ 2006-os évjáratú VW 

Golf 5, 1.9-es dízel, 98 000 km-ben, 
csere is érdekel VW LT 35-re. Tele-
fon: 0744–630127.

ELADÓ 2004-es évjáratú, ötsze-
mélyes, dízel papucs Dacia. Telefon: 
0751–523376. (21916)

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

Minden szükséges irattal ren-
delkező roncsautót VÁSÁROLOK 
a Remat 2012-es program kereté-
ben. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

ELADÓK két- és négyütemű 
robogók olcsón. Telefon: 0749–
793827. (21844)

vegyes
ELADÓ pattintott zsindely normál 

méretben és kapu tetejére való: 25 
cm és 3 cm hosszúságban. Szükség 
esetén fel is födjük. Telefon: 0742–
067311.

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.

ELADÓ hasogatott bükk tűzifa 
házhoz szállítva – 550 lej/öl, valamint 
vegyes hasogatott tűzifa – 450 lej/
öl. Telefon: 0757–249143. (21916)

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

ELADÓ két 180 x 200 cm mére-
tű, cseresznyefából készült francia-
ágy éjjeliszekrénnyel együtt, eredeti 
csomagolásban. Telefon: 0744–
391773. (21905)

ELADÓ eredeti moszkvai őr kis-
kutya törzskönyvezett szülőktől. Te-
lefon: 0743–391773. (21905)

Bárányokat és vágómarhát VÁ-
SÁROLNÉK. Telefon: 0745–184962.

állás

Idős hölgy mellé gondozónőt 
KERESÜNK sürgősen Csíkszere-
dába teljes ellátással, állandó fel-
ügyelettel. Telefon: 0745–891635, 
0745–820195.

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

Udvarhely melletti, újonnan 
induló panzió recepcióst ALKAL-
MAZ. Fényképes önéletrajzokat, 
motivációs levél kíséretében má-
jus 23-ig várunk az erdopanzio@
yahoo.com e-mail címre.

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

Istállói munkára veszünk fel 
dolgozót lovak ellátására hosz-
szú távra Magyarországon. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft + 
szállást adunk mellé. Jelentkezni 
a következő telefonon: 0036–70–
3652679.

szolgáltatás
Háztartási gépek és hűtők javí-

tását VÁLLALOM. Telefon: 0744–
861991.

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Tele-
fon: 0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

megemlékezés

Az 50 éves diáktalálkozó alkal-
mából a csíkszeredai Márton Áron 
Gimnázium 1962-ben végzett esti 
tagozat hallgatói kegyelettel emlé-
keznek elhunyt tanáraikra és osz-
tálytársaikra. Nyugodjanak békes-
ségben! (21908)

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
május 16-ra,

BÁLINT LAJOS

halálának harmadik évforduló-
ján. A megemlékező szentmise 
2012. május 17-én 18 órakor lesz 
a tusnádfürdői katolikus temp-
lomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Szerettei – 
Tusnádfürdő. (21906)

elhalálozás

Hirdetések
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 ma 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a taplocai teme-
tő ravatalozójából. Részvétnyilvá-
nítást a temetés előtt egy órával 
foga dunk. Drága édesanyánk! 
Mindig szeretni fogunk, nyugod-
jál békében. A szerető család – 
Csík sze reda, Kecskemét.

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

Mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy 
a szeretett feleség, 
édesanya, nagynéni, 
rokon és barát,

HEISSMANN LORÁNDNÉ
szül. Deák Anna

életének 65. évében hosszas, türe-
lemmel viselt betegség után 2012. 
április 24-én Németországban, 
Biberach an der Riss-ben elhunyt. 
Drága halottunk hamvait május 19-
én, szombaton 9.30-kor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkcsicsói ró-
mai katolikus temetőbe. Fájó szív-
vel búcsúzik szerető férje, Loránd; 
két gyermeke, Loránd és Róbert. 
Jelen értesítést gyászjelentőnek is 
szántuk. A gyászoló család.

Mély fájdalommal és megren-
düléssel tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és szerették, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagyta-
ta, após, rokon és ismerős,

SZÁNTUSZ LAJOS

életének 80., házasságának 54. 
évében hosszas, de türelemmel 
viselt betegség után 2012. május 
14-én elhunyt. Drága halottunk 
temetése ma 14 órakor lesz a 
csíksomlyói Szent Péter-temp-
lom ravatalozójából a helyi teme-
tőben. Részvétnyilvánítást a te-
metés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugalma legyen csendes, emlé-
ke áldott! A gyászoló család.

Emléke, mint a lámpafény 
az estben,
tündököl és ragyog 
egyre szebben
és melegít, 
mint kandalló a télben,
derűs szelíden és örök fehéren.

Juhász Gyula

Könnyes szemmel, 
szívünkben örök szere-
tettel emlékezünk 2011. 
május 16-ra,

CSÁSZÁR BÁLINTNÉ
Györffy Melánia
nyug. tanítónő

halálának első évfordulóján. Emlé-
ke legyen áldott, pihenése csen-
des! Szerettei. (21919)
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Székelykeresztúr város 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Zöldségpiac létesítése Székely
keresztúr, Arany János utca 10. szám alatti tervét benyújtotta a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából. 

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerez
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.00 óra 
között, valamint Székelykeresztúr Önkormányzata székhelyén 8.00–15.00 
óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök
séghez. Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

SZÁRHEGY KÖZSÉG
értesíti az érintetteket, hogy a Szárhegy község, Hargita me-
gye tulajdonát képező 968,7 ha üzemtervezett erdős terület 
bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést ké
relmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcso
latos észrevételeiket írásban nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, naponta 8.30–16.30 óra között, az észre
vételező személyi adatainak feltüntetésével 2012. május 31ig.

KIADÓK
irodahelyiségek 

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

20–25 m2 felülettel, valamint 
üzletnek, fodrászműhelynek,  

rendelőnek megfelelő 
75 m2-es helyiség, 

az épület földszintjén.
Érdeklődni a 0744–625736, 

0266–370785-ös telefonszámokon, 
valamint a cég székhelyén lehet.

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–

018927es telefonszámon.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

Magánszemélyeknek (postán): 19, 
54, 105 és 204 lej

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg
jelenés hónapjában érvényesek (le
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
Email: udvarhely@hargitanepe.ro
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Sport

hirdetések

előfizetőinknek
ingyenes mellékletek

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0733–553 014, 0266–215 270
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Megyei bajnok az SZKF

Abesztercei sportcsarnok-
ban tartották az elmúlt 
hétvégén a XV. Gyerek- 

és kisifjúsági országos tékvandó 
WTF-bajnokságot. A zöld öv 
alatti sportolóknak a tapasztalatuk 
és a tudásuk továbbfejlesztéséhez 
egy amatőr tékvandóversenyt is 
szerveztek (Turneul Republican), 
formagyakorlatban pedig Beszter-
ce-kupát is tartottak.

A hétvégi tékvandós nagy talál-
kozón 28 csapat és 490 versenyző 
vett részt. A csíkszeredai Phoenix 
Sportklub, Simó Mihály vezetésével 
harminc versenyzővel vett részt, és 
összesen 22 érmet szerzett, melyből 
egy arany, három ezüst és 18 bronz.

az érmesek
Aranyérmes: Vitos Anikó (gye-

rek 2, +25 kg).

Ezüstérmesek: László Örs Bol-
dizsár (gyerek 1, –30 kg), Szekeres 
Zsolt (kisifjúsági 2, –30 kg), Suciu 
Rolad (kisifjúsági 1, –33 kg).

Bronzérmesek: Imre Mada-
rász Emese (gyerek 2, –25 kg), 
Aciobăniţei Radu (gyerek 1, +35 
kg), Gidró Tamás (kisifjúsági 2, 
–30 kg), Bartalis Szélyes Hunor 
(kisifjúsági 2, –30 kg), Fodor 
Áron (kisifjúsági 1, –37 kg), Bujac 
Eduard (kisifjúsági 2, –40 kg), Sa-
lamon Szilárd (kisifjúsági 1, –41 
kg), Szőgyör Boglárka (kisifjúsági 
1, –41 kg), Darvas Bíborka (kisif-
júsági 1, –41 kg), Senteş Alina (kis-
ifjúsági 1, + 40 kg), Macovei Briana 
(kisifjúsági 1, + 40 kg), Bege Tiva-
dar (kisifjúsági 1, –57 kg).

A Beszterce-kupán egyéni forma-
gyakorlatban Imreh Székely Kelda 
harmadik lett, csapatban Farkas 
Adél, Szőgyör Boglárka és Macovei 
Briana szintén a harmadik helyen 
zárt, míg párosban Farkas Adél és 
Szőgyör Boglárka a harmadik he-
lyen végzett. A csapat edzője Simó 
Mihály 4 DAN-os tékvandómester.

A csíkszeredai Phoenix sportklub érmesei

Huszonkét érem a csíkiaknak

Véget ért a megyei női kézi-
labda-bajnokság, amelyet a 
Székelyudvarhelyi KF csapa-

ta nyerte meg. Az SZKF már koráb-
ban bebiztosította győzelmét. Az 
udvarhelyi lányok az egész bajnok-
ság folyamán nem találtak legyőző-
re. Egyetlen vereségüket zöld asz-
talnál „szenvedték” el ugyanis nem 
jelentek meg a hétvégi maroshévízi 
tornán. Hasonló cipőben utazott 
hétvégén a Székelyudvarhelyi Ama-
zonok csapata is. A bajnokság má-
sodikja Zetelaka, míg a harmadik a 
Csíkszeredai VSK ifi csapata lett.

A hosszú idő után 2011 őszén 
újraindított megyei női bajnok-
ságban kilenc csapat volt érdekelt: 
Székelyudvarhelyi KF, Zetelaka, 
Csíkszeredai VSK, Szék ely-
udvarhelyi Amazonok, Csíkszeredai  
NKSZ, Székelykeresztúri KKE, 
Csíkdánfalva-Felcsík, Salamás és a 
Csíkszeredai Akarat.

A bajnokság ünnepélyes díj-
átadójára május 19-én kerül sor 
Székelyudvarhelyen a férfi felső-

házi befejeztével.
A hétvégi 15–16. fordu-

lók eredményei: Csíkdánfalva 
Felcsík – Székelyudvarhelyi KF 
10–0 (meg nem jelenés), Ke-
resztúri KKE – Zetelaka 19–28, 
Székelyudvarhelyi Amazonok – 
Salamás 0–10 (meg nem jelenés), 
Zetelaka – Felcsík 33–19, KKE 
– Amazonok 10–0 (meg nem jele-
nés), Akarat – Deni Moon 16–23. 
Korábban rendezték: SZKF – 
Székelykeresztúri KKE 37–26; 
Csíkszeredai VSK – Csíkszeredai 
NKSZ 13–8, NKSZ – Csíkszere-
dai Akarat 10–15.

1. sZkF 16 15 0 1 545–298 29

2. Zetelaka 16 13 0 3 405–324 26

3. Vsk 16 10 0 6 320–314 20

4. Amazonok 16 9 0 7 346–330 14

5. NksZ 16 6 1 9 279–335 13

6. kke 16 5 2 9 357–373 12

7. Felcsík 16 6 0 10 315–362 12

8. salamás 16 4 1 11 253–370 7

9. Akarat 16 2 0 14 302–416 4



ma

Szerda
Az év 137. napja, az évből még 229 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.37-kor, napkel-
te holnap 5.46-kor 

Isten éltesse 
Botond és Mózes nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A magyar eredetű Botond jelentése bu-

zogányos harcos, a héber eredetű Mózes víz-
ből kihúzottat jelent. 

Május 16-án történt 
1888. Emile Berliner német származású 

amerikai feltaláló bemutatta gramofonját. 
1929. Először adták át Hollywoodban 

az Oscar-díjakat. 

Május 16-án született 
1905. Henry Fonda Oscar-díjas ameri-

kai filmszínész 
1927. Máthé Erzsi Kossuth- és Jászai Ma-

ri-díjas színésznő 
1953. Pierce Brosnan ír színész, sokáig 

az egyik James Bond 

Május 16-án halt meg 
1703. Charles Perrault francia klasszicis-

ta író, költő
1938. Zilahy Gyula színész, komikus, 

színházigazgató 
1953. Django Reinhardt dzsesszgitáros 
1984. Irvin Shaw amerikai író 
1990. Jr. Sammy Davis amerikai színész, 

énekes, táncművész 

kávézz Borboly Csabával!

Nyílt beszélgetésre hív mindenkit Bor-
boly Csa ba Hargita megyei tanácselnök-
jelölt ma 15 órára a csíkszeredai Palermo 
kávézó emeletén. Akinek kérdése, vé-
leménye van, egy finom kávé mellett elbe-
szélgethet róla a tanácselnökjelölttel.

Napról napra
szabadidő

programajánló

Előadások
A Csíki Játékszín vendégelőadásában 

holnap 19 órától a Jókai regénye alapján 
készült, Gazdag szegények című zenés víg-
színművet láthatja az udvarhelyi közönség. 
A darabot Schlanger András rendezte.

Motoros parti
Szezonnyitó motoros partit szervez a 

hétvégén Homoródfürdőn az Independent 
Eagles udvarhelyi motoros klub. A rendez-
vény nyitóeseményként a péntek 17 órai 
motoros felvonulás szolgál, amely a Már-
ton Áron térről indul és 17 kilométeren át 
tart a parti helyszínéig. A belépő 15 lej.

Fotókiállítás
Pénteken nyílik a székelyudvarhelyi vá-

rosi parkban az a szabadtéri fotókiállítás, 
amelynek anyagát a Hargita Megyei Ha-
gyományőrzési Forrásközpont éves naptá-
rában szereplő gyermekportrékból válogat-
nak össze. Az eseményt a forrásközpont és 
Hargita Megye Tanácsa szervezi, a kiállítás 
része a Székelyudvarhelyi Városnapok és a 
Székelyföld Napok 2012 programsorozat-
nak.

Nárciszfesztivál
Huszonhetedik alkalommal tartanak 

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

3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filme-

ket tekinthetik meg a Relax Caffe Club 
3D mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): csütörtökön, pén-
teken, szombaton és vasárnap 18 órától az 
Amerika kapitánya című filmet vetítik 3D-
ben. Vasárnap délelőtt a fiatalabb, rajzfilm-
kedvelő generációra is gondolnak, akik 11 
órától a Szépség és a szörnyeteg című rajzfil-
met láthatják.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Ha nincs ellenség, mivel biztassuk a népet? „A föld-
rengés tördelte padlózathoz hasonlatos kövek 
közt egyszer csak görnyedt hátú, kaftános-föveges, 

ősz kecskeszakállat viselő ármányos rabbinusok vegyülnek 
el, és támaszkodnak-dőlnek maguk is a düledező sírokra, 
girbegurbán sűrűsödő kísértetsokaság az éjben. S középen 
annak a Löw rabbinak a sírja, aki a XVI. században életre 
keltette a Gólem nevű szörnyet, hogy az álljon bosszút a 
zsidóság nevében mindenért. Jobb ez, mint Dumas, jobb, 
mint a jezsuiták” – képzel kívánatos ellenséget a „holdvilá-
gos boszorkányéj-hangulatú” helyszínre Simonini kapitány, 
és munkához lát. Simonini a fantázia szülötte, de nagyon is 
valószerű gazember. Tőrbotra támaszkodó idegen- és főleg 
nőgyűlölő haspók, magányos nyomorult létére fél Európa 
titkosszolgálatainak zsoldjában álló cinikus hamisító ő, aki 
hazugságokat kohol, összeesküvéseket sző, és merényleteket 
szervez.

Az 558 oldalas, keménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyves-
boltban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

Umberto Eco: 
A prágai temető

A Tomcsa Sándor Színház előadása

Az őrült naplója

Barabás Árpád előadásában jövő hét-
főn és kedden ismét bemutatják Go-
gol Az őrült naplója című monodrá-

máját. Az őrült naplója (1835) egy kishiva-
talnok tudathasadásos állapotának mesteri 
ábrázolása. Hőse, Popriscsin a „normális” 
világból kilépve a betegségbe, a téveszmék 

fantáziaszülte birodalmába menekül, ahol 
képzelt és való összekeveredik.

Innen próbálja megérteni – az író pe-
dig ebből a groteszk szemszögből láttatni 
– életének történéseit, ebben az irracioná-
lis világban próbál felemelkedni kisszerű 
létezéséből akár a spanyol királyi trónig.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
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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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HIRDETÉS

www.parapista.com

– Kázmérka, tiéd ez a labda?
– Mért, összetört valamit?

– Nem.
– Akkor az enyém.

paraHIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. május 16.

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: .......................................
...................................................................
...................................................................

HirdeTéSeK

Három hektár erdő tűnik el 
óránként Romániában

2000–2011-ben 280 108 hektár erdő 
tűnt el Romániában, évente átlagosan 
28 ezer hektár – áll a Greenpeace május 

11-én publikált tanulmányában. Ez azt jelenti, 
óránként 3 hektár erdőt irtanak ki teljesen. Az 
erdőtarolás leginkább Suceava, Hargita, Argeş, 
Máramaros és Kolozs megyét érinti.

Románia területének 29%-át borítja erdő, 
ez az arány az Európai Unió országaiban átla-
gosan 42%.

A Greenpeace tanulmánya rámutat, az egy 
évtized alatt letarolt erdők közel fele, 48,95%-a 
természetvédelmi területekhez tartozott. „En-
nél is súlyosabb, hogy a szűz erdőségeket is 
érinti az erdőirtás, miközben ezek a leginkább 
értékesek. Összehasonlítva Európa más orszá-
gaival, ahol a fennmaradó szűz erdők területe 
kicsi, Romániának 218 500 hektárnyi szűz 
erdője van” – nyilatkozta Doina Danciu, a 
Greenpeace Romania kampánykoordinátora.
Az erdőirtás nagyon kiterjedt jelenség, főleg a 
hegyvidékeken. A szervezet felszólítja a romá-

niai hatóságokat, végezzék el a megfelelő ellen-
őrzéseket és szabják ki a büntetéseket, sőt ahol 
indokolt, indítsanak bírósági eljárást.

A Greenpeace Romania jelentése sze-
rint 2009 és 2011 között több mint 30 ezer 
illegális fakivágás történt, amely miatt bün-
tetést szabtak ki. A legtöbb ilyen eset Argeş 
megyében volt (több mint 6000), Gorj me-
gyében (2500), Prahova megyében (több 
mint 2000), Bákó megyében (közel 2000). A 
legkevesebb esetet Giurgiu és Teleorman me-
gyében regisztrálták (8, illetve 39 eset), ahol 
egyébként kevés erdős terület van – olvasható 
think.transindex.ro oldalon.

Sólyomkő. Tavaszi panoráma a fotót dánél attila tusnádfürdői olvasónk készítette

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire felhős lesz az ég, kevés napsütéssel, a 
hegyvidéken várható kisebb eső, záporeső. Az észa-
ki, északkeleti szél gyakran megerősödik, csapadé-
kos térségben viharossá válhat.

Barátságok, családok, fiatal házaspárok 
élete változik meg egyik napról a másik-
ra, amikor valaki bejelenti, hogy külföldre 
megy dolgozni. A készülődőnek többnyire 
örömhírt jelent, csak az itthon maradottak 
arcán vélek felfedezni néhány keserű mo-
solyt. Többek közt a saját arcomon is. Vala-
hogy úgy alakul ezen a nyáron, hogy min-
den, számomra kedves ember Csíkszereda 
és Románia határain kívül keresi a boldog-
ságot, a munkát, a jövőt. Én pedig itthon 
maradok, és várom, hogy pár hónap múl-
va talán ismét látom őket, amikor kedvenc 
törzshelyünkön ismét együtt filozofálunk 
az élet nagy dolgairól. De addig is, marad 
a kényszerhelyzet. Lehet fanatikusan, elkez-
dek fitneszterembe járni, egészséges életmó-
dot folytatok, és elolvasom azokat a régen 
tervezett könyveket, amelyekre eddig nem 
volt időm. Szóval egyedül leszek.

Marad itthon egyáltalán valaki, vagy csak 
a gyávábbja és természetesen a kisvárosi han-
gulatot szerető „őslakosok”? Azokról is megfe-
ledkeztem, akik lusták voltak és még nem igé-
nyeltek magyar állampolgárságot, most pedig 
mulasztásuk miatt, román állampolgárként 
kevesebb pénzért, sokkal rosszabb munka-
lehetőségek közül válogatnak. Mindegy. Az 
már biztos, hogy két baráttól hosszú időre 
búcsúzom, őket valószínű, hogy beszippantja 
Európa valamelyik másik városa. Talán sosem 
költöznek vissza, a többiekben pedig még re-
ménykedem. Miközben marketingmenedzse-
rek, közgazdászok, nemzetközi kapcsolatokért 
felelős szakemberek véleményét hallgatom, 
miszerint meg lehet állítani a népvándorlást, 
ha szerethető, élhető Csíkszeredát építünk. Bí-
zom benne, hogy elméletük munkájuk révén is 
eredményes lesz, mert különben sokan veszíte-
nek el még sok-sok jó barátot és családtagot.

Itthon ki marad?
                 villanás n Pál Bíborka

skandi  készítette: Benedek enikő
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