
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

búcsúztatás

A Papkertben 
ravatalozzák fel 

Nyirőt
Az eredeti céloktól eltérően 

mégsem a székelyudvarhelyi 
Már ton Áron téren, hanem a 
Pap kertben ravatalozzák fel 
Nyirő József hamvait. Az 
író újratemetésének tiszte-
letére tervezett rendezvénysoro-
zat ötnaposra bővült.

1200 néGyzetméteren

Holnaptól 
Csíkexpo

Elmarad, egy későbbi időpontban 
jelentkezik a holnap kezdődő 

Csíkexpo értékes programpontjá-
nak számító Üzletemberek találko-
zója. Ezt a módosítást leszámítva az 
előkészületek a terv szerint 
haladnak: a Vákár Lajos Mű-
jégpálya és külső területe 52 
egyéni és három közös standnak ad 
helyet május 17–20. között.

„Ne süllyesszék 
tanyaszintre Borzontot!” 73 5A kiegyensúlyozott családnak 

védő szerepe van
Kászon: az élhető falusi 
környezetért

hirdetések

hirdetés

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

Huszonkét érem 
a csíkiaknak

Besztercén, a XV. Gyerek- és kisif-
júsági országos tékvandó WTF-

bajnokságon a csíkszeredai 
Phoenix Sportklub Simó 
Mihály vezetésével össze-
sen 22 érmet szerzett, melyből egy 
arany, három ezüst és 18 bronz.
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> Fiatalok a választás tisztaságáért. 
A helyhatósági választásokat felvezető 
kampány tisztaságára kívánnak felvi-
gyázni az RMDSZ ifjúsági tanácsai. 
Egy Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács és a Gyergyó Területi Ifjúsági Ta-
nács nevében kiadott, Kozma István, 
Antal Lóránt és Magyari Levente által 
aláírt közlemény szerint a 2012. évi 
helyhatósági választások kampányidő-
szaka alatt minden szabálysértő tettet 
nyilvánosságra hoznak, és ha szükséges, 
jogorvoslatot kérnek, illetve felhasznál-
nak minden kommunikációs eszközt 

– beleértve az internetet – arra, hogy a 
szabálysértésekről értesítsék a választó-

kat. „Mivel sem az Erdélyi Magyar Nép-
párt, sem a Magyar Polgári Párt nem 

válaszolt Borboly Csaba, az RMDSZ 
Hargita Megyei Egyeztető Tanácsának 
soros elnöke etikaikódex-javaslatára, 
Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, az 
Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács, valamint a Gyergyó Területi Ifjú-
sági Tanács úgy döntött, hogy a helyha-
tósági választások kampányidőszakában 
fokozott figyelemmel fogja követni az 
eseményeket, és tesz is a kampány etikus 
lebonyolításáért. (…) A mocskolódás, az 
alaptalan, névtelen vádaskodás, a har-
sány, ellenséges hangnem az embereket 
elfordítja, elriasztja a választási részvé-
teltől” – áll a közleményben.hí
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A vérközpont épülete. Tavasszal csökken az önkéntes véradók száma fotó: balázs érpád

Nyolcadikosok próbavizsgája

A diákok negyede kapott 
átmenőt matematikából

Nagy vérigéNy, kevesebb véradó

Minden vércsoportból 
hiány van

Megcsappant a Hargita Megyei 
vérközpont vérkészlete. az in-
tézmény vezetője szerint a kö-
zelgő pünkösdre való tekintet-
tel is pótolni kellene a hiányt, 
ezért várnak minden önkéntes 
véradót a központba.

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

Az utóbbi időben nagyobb 
a fogyasztás, mint ahány 
véradó van, így jelentősen 

megcsappant a Hargita Megyei 
Vérközpont vérkészlete. A köz-
pontot vezető dr. Kopacz Ildikó 
szerint a kórházak megnövekedett 
vérigényére nincs más magyarázat, 
mint az, hogy most így alakultak a 
dolgok, a véradók számának csök-
kenése viszont minden tavasszal 
tapasztalható jelenség.

– Megkezdődik a munka a 
mezőn, dolgozni mennek az em-

berek, és kevesebben jönnek vért 
adni – mondja a doktornő.

Jelen pillanatban minden vér-
csoportra szükség van, főleg azért 
is, mert a közelgő pünkösdre való 
tekintettel fel szeretnék tölteni a 
készletet.

– Ilyenkor kell legyen raktáron 
vér, mert nagy tömeg érkezik a vá-
rosba, és fel kell legyünk készülve 
arra, hogy akár egy nagyobb töme-
get érintő baleset esetén is tudjuk 

biztosítani a szükséges vért – ma-
gyarázta dr. Kopacz Ildikó.

Kiszűrik, aki nem alkalmas
Önkéntes véradó lehet tulajdon-

képpen bárki, aki megfelel néhány 
követelménynek. Ezek a követel-
mények természetesen elsősorban 
azoknak a védelmét szolgálják, akik 
majd megkapják a véradótól levett 
vért, illetve az abból előállított vér-
készítményeket. Alapfeltétel, hogy 
aki először ad vért, az 18 és 50 év 
közötti, egészséges személy kell le-
gyen. Sebészeti beavatkozás után 
hat, fogászati kezelés után három 
hónap kell elteljen a véradásig, az 
illető nem állhat gyulladáscsökken-
tő kezelés alatt, nem lehet pikkely-
sömörös, máj-, illetve szívbeteg (a 
magas vérnyomás nem kizáró ok), 
súlya, akár férfi, akár nő az illető, 60 
kg fölött kell legyen, de az első vér-
adást megelőző egészségi állapotfel-

mérésen az illető személy szexuális 
magatartására is rákérdeznek.

– Minden első véradó átesik 
egyfajta szűrésen. Aki nem felel 
meg, azt sajnos el kell küldenünk 
– mondta dr. Kopacz Ildikó. Hoz-
zátette: 3-4 havonta jelentkezhet 
egy személy véradásra, és jó, ha tud-
ja, hogy aznapra hosszú utazást ne 
tervezzen, illetve a vérközpontba 
lehetőleg éhgyomorral, kipihenve 
ajánlott menni. 

csík

A legjobb eredmények magyar-
ból, a legrosszabbak matema-
tikából születtek a nyolcadik 
osztályosok próbavizsgáján. 
A Hargita megye 99 általános 
iskolájában írt dolgozatok ered-
ményeit a tanfelügyelőségen 
összesítették.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nagy baj van a nyolcadik 
osztályosok matemati-
katudásával, és a román 

nyelv és irodalom terén is van 
még bőven tanulnivaló – derült 
ki a próbavizsga eredményeiből. 
A legrosszabb eredmények ma-
tematikából születtek, a vizsgára 
állt diákok negyede kapott csak 
átmenő jegyet. Ebből a tantárgy-
ból vizsgára iratkozott 3259 diák, 
megjelent 3168, amelyből 2371 
dolgozat nem érte el az átmenő 
jegyet. 533-an kaptak 5–6,99 
közötti jegyet, 205 pedig 7–8,99 
közöttit. Mindössze 59 dolgozat 
érdemelt kilences vagy annál ma-
gasabb jegyet. Az átmenési száza-
lék matematikából 25,16 volt.

Valamivel jobb eredmények 
születtek románból, itt az átmenési 
százalék 38,6. A vizsgára 3174 diák 

iratkozott, az írásbelin megjelent 
3096. 1901 diák nem kapta meg 
az átmenő jegyet, 5–6,99 közötti 
jegyet kapott 708, 7–8,99 közöttit 
pedig 418. Kilences vagy annál na-
gyobb jegyet 69-en értek el.

Legjobban magyarból teljesí-
tettek a nyolcadikosok, a vizsgázók 
88,93 százaléka kapott átmenő je-
gyet. 2656-an iratkoztak vizsgára, 
2593-an jelentek meg dolgozatot 
írni. Közülük 287 diák tudása 
nem érdemelte meg az átmenő je-
gyet, 214-en pedig 5–6,99 közötti 
jegyet kaptak. A vizsgázók közel 

fele, 1182 diák kapott 7–8,99 kö-
zötti jegyet, 410-en pedig kilences 
feletti osztályzatot.

Hargita megye 99 iskolájá-
ban szerveztek próbavizsgát a 
nyolcadikosoknak, hogy ezzel 
is segítsék őket az igazi vizsgá-
ra való felkészülésben. A nyol-
cadikosok záróvizsgáját június 
25–27. között tartják. A három 
tantárgy jegyéből átlagot szá-
mítanak, a vizsga eredménye és 
az 5–8. osztályos átlag fele-fele 
arányban számít a felvételi jegy 
kiszámításánál. 

A matematika vizsgán megjelent 3168 diákból 2371 nem érte el az átmenő jegyet 

A kopóréteget terítik le. 
Munkagépek dolgoznak Csík-
szeredában a Brassói út vasútál-
lomáshoz közel eső szakaszán: 
az Országos Útügyi Igazgatóság 
felügyelete alá tartozó, frissen 
újraaszfaltozott országútra a 
kopóréteget terítik le. Az asz-
faltozás tegnap kisebb fennaka-
dásokat okozott az autósforga-
lomban: olvasóink visszajelzései 
szerint a munkagépek közelé-
ben forgalmi dugó alakult ki, 
csak igen lassan lehetett halad-
ni, az egyik útkereszteződéstől a 
másikig eljutni akár tíz percbe is 
beletelt. A jelenlegi munkafázist 
követően az útjelzéseket festik fel 
ezen a szakaszon.  fotó: balázs árpád
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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

hargitanépe

Az ENSZ kezdeményezésére 
1994 óta minden évben má-
jus 15-én világszerte a család 
nemzetközi napját ünneplik. Bár 
a szakemberek szerint a csa-
lád igen komoly védő szerepet 
játszhat az egyén életében, az 
utóbbi években a házasodási és 
gyermekvállalási kedv csökke-
néséről árulkodnak a statiszti-
kai adatok. Ez alól nem kivétel 
Csíkszereda sem. 

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

Május 15-ét 1994-ben 
nyil vá nította a család 
nemzetközi napjává 

az ENSZ. A kezdeményezés a fi-
gyelmet a családra, a társadalom 
legfontosabb „intézményére” pró-
bálja irányítani, miközben a mai 
modern társadalomban jól ismert 
az élettársi viszony, és a házasságok 
sem köttetnek mindig egy életre.

– A kiegyensúlyozott család-
nak egyfajta védőháló szerepe 
van – mondja dr. Veress Albert 
csíkszeredai pszichiáter főorvos. 
A családtagok számíthatnak egy-
másra, kölcsönösen támogatják 
egymást, erős bennük az ösz-
szetartozás érzése, és ez jelenti 
az egyedülállókkal szemben azt 
a többletet, amelyre alapozni 
tudnak, így járul hozzá a család 
ahhoz, hogy a tagjai lelki egyen-
súlyban maradjanak. 

Ennek ellenére a felméré-
sek szerint csökken a házasodási 
kedv, egyre nő az elváltak vagy az 
együtt maradó, de kapcsolatok-

ban szegény családok száma. A 
csíkszeredai anyakönyvi hivatal 
számadatai is maguktól beszél-
nek: míg 2010-ben 238 házas-
ságkötést vettek nyilvántartásba, 
tavaly 215-öt. A születések száma 
is csökkent: 2010-ben 1321 új-
szülöttet anyakönyveztek Csík-
szeredában, míg tavaly már csak 
1210-et.

Változtatna, ha lehetne
Az egyedül élés, modern szó-

val a szingliség egyfajta divatjá-
nak lehetünk szemtanúi. A jelen-
ség egyik lehetséges magyarázata, 
hogy ma a nőknek is megadatnak 

azok a karrierépítési lehetőségek, 
mint a férfiaknak, így alakult ki az 
a helyzet, hogy sok hölgy már ke-
vésbé vágyik a hagyományos női 
szerepekre, sokkal inkább szak-
mai pályájára koncentrál, karriert 
épít. Persze a szingliség nem kizá-
rólag a nők „privilégiuma”, férfiak 
is akadnak szép számmal, akik 
úgy érzik, a családdal járó kötött-
ségek nem nekik valók, tudato-
san az egyedül élést választják, és 
meggyőződéssel vallják, hogy szá-
mukra ez az ideális életforma.

Ám az igazsághoz néha az is 
hozzátartozik, hogy az egyébként 
látványos szakmai előmenetellel 

büszkélkedő szingli elismeri, hogy 
tulajdonképpen nem tudatos 
döntés eredménye az, hogy nem 
kötött házasságot és nem vállalt 
gyermeket, mindössze arról van 
szó, hogy „így alakult”, és ő tulaj-
donképpen szívesen változtatna 
ezen a helyzeten. 

– Őszinte pillanataimban 
irigylem azokat a velem egykorú 
nőket, akik már nagyocska gyer-
mekeikkel és férjükkel indulnak, 
mondjuk egy-egy hétvégi kirán-
dulásra vagy bármilyen közös 
programra – mondja a negyvenes 
éveinek elején járó, egyedül élő K. I. 
Ő a tanulmányai elvégzése után 
belevetette magát a munkába, és 
azóta sem nagyon látszik ki be-
lőle. Mint mondja, elégedett az 
életével, a munkája sok örömet 
szerez, és igyekszik nem gondol-
ni arra, hogy talán jobb lett volna 
másképp. 

Megtanulják  
     egymást elfogadni

– Egy többgyermekes család 
a társadalom leképződése kicsi-
ben. Mind másak vagyunk, és 
megtanuljuk egymást elfogad-
ni. Ez szerintem többletet ad a 
gyermekeknek, segít nekik majd 
a társadalomban való eligazo-
dásban, a beilleszkedésben, hi-
szen számukra ez a sokféleség a 
normális – mondja Forró Ger-
da, aki négy gyermekét neveli 
férjével. Meséli, hogy a négy 
gyermekükből kettőt elvittek a 
nagyszülőkhöz, és már feltűnő 
volt számukra, hogy a két ott-

hon maradott gyermekkel mi-
lyen kevesen vannak.

– Nekünk már lételem lett, 
hogy hatan vagyunk a családban, 
már nem is tűnik úgy, hogy sokan 
lennénk – mondja.

A nagyanyáink idejében még 
oly elterjedt nagycsalád ma már 
fehér holló számba megy, az 
egykézés, a legfennebb két gyer-
mek vállalása az elterjedtebb. A 
szülők többsége azzal érvel az 
egy-két gyermekes családmodell 
mellett, hogy ebben a bizonyta-
lan világban félő a több gyermek 
vállalása, hiszen nincs meg a jövő 
biztonsága, sokan úgy érzik, ha 
több gyermeket hoznak a világra, 
nem tudnak számukra biztosíta-
ni mindent, ami az életben való 
boldogulásukhoz szükséges. 

– Én alapvetően bizakodó va-
gyok, próbálok nem arra gondol-
ni, hogy mi lesz majd. Azt hiszem, 
ha az Isten adott négy gyermeket, 
kirendeli azt is, ami szükséges szá-
mukra. Ami meg nem szükséges, 
hanem plusz, lehet, hogy nem is 
kell, mert nem jót, hanem éppen 
rosszat tesz a gyermeknek. Én 
ugyanis úgy gondolom, hogy nem 
föltétlenül teszel jót szülőként az-
zal, hogyha mindent megadsz a 
gyermekednek, amit az osztály-
társak, a társadalom diktál. Ezek 
nálunk is mindennapi harcok. 
Gyakori téma a beszélgetéseink-
ben, hogy nem azért nem vesszük 
meg ezt vagy azt, mert nincs rá 
pénzünk, hanem azért, mert nem 
tartjuk szükségesnek, fontosnak 
– mondja Forró Gerda.

A CSAlád NEMZEtköZi NApjA

A kiegyensúlyozott családnak védő szerepe van

Séta. Jelentősen csökkent a születések száma Csíkszeredában
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Májusban lejár az előfoglalási kedvezMény

Még mindig Bulgária és 
Spanyolország a legnépszerűbb

vásár és kiállítás ezerkétszáz négyzetMéteren

Holnaptól Csíkexpo

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.

az előfoglalási kedvezmény 
előre tervezésre szoktatta a 
csíkszeredai nyaralni vágyókat. 
a legtöbben már áprilisban és 
május elején eldöntik, hol töltik 
szabadságukat, hogy kihasz-
nálják az utazási irodák által kí-
nált 10 vagy akár 20 százalékos 
kedvezményt.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Főként a közeli, „elérhetőbb” 
országok, Bulgária, Görögor-
szág és Törökország tenger-

partjai népszerűek az utazási irodák 
ajánlatai közül válogatók körében. 
Ezek közül is Bulgáriába utaznak a 
legtöbben Csíkszeredából. Ennek 
egyik oka, hogy a szomszédos or-
szágban sokkal olcsóbban és jobb 
körülmények között fogadják a 
vendégeket, mint a román tenger-
parton. A Fenyő Travel csíkszeredai 

utazási irodánál már 1500 lejtől 
lehet szálláshelyet foglalni hét éj-
szakára Bulgáriába, háromcsillagos 
szállodába, teljes ellátás mellett. A 
román tengerpart hasonló kategó-
riába sorolt szolgáltatások igénybe 
vételével ennél valamivel drágáb-
ban, 1600 lejért elérhető. – Saj-
nos a hazai tengerpart Bulgáriával 
szemben elveszítette népszerűségét 
– mondta Miklós Csilla, a Fenyő 
Travel irodavezetője. Szintén ha-
sonló tapasztalatokról számolt be 
Móra Szidónia, a Calibra utazási 
iroda vezetője is. Náluk eddig csak 
öt személy fizetett be nyaralásra a 
hazai tengerpartra. 

A görög gazdasági helyzet 
okozta társadalmi krízis ellené-
re még mindig sokan látogatnak 
Görögországba, repülővel már 
1300 lejtől kiválasztható célként 
a görög szigetek valamelyike, a 
kontinentális szálláshelyek pedig 

szállodától függően, reggelivel és 
vacsorával 900 lej körül vehetők 
igénybe. Azok, akik komfortosabb 
körülmények között, teljes ellátás 
mellett szeretnék szabadidejüket 
eltölteni, 1700–2300 lej között 
válogathatnak az ajánlatokban. 

Európa távolabbi országai 
közül Spanyolország a hódító, 
Miklós Csilla irodavezető szerint 
ide azok utaznak, akik már meg-
unták a környező országokat. Aki 
Spanyolország szigetvilágára kí-
váncsi, az 3500 lej fölött látogat-
hat el oda. 

Az utazási irodák többségében 
május közepén-végén megszűn-
nek a kedvezményes árajánlatok. 
Akik eddig választottak úti célt, 
15-20 százalékot is megspórolhat-
tak, sőt ez az érték januárban akár 
25% is lehetet. Egyébként a Fenyő 
Travel vezetője szerint tavaly töb-
ben használták ki az előrefoglalás 
előnyét, mint eddig idén. 

elmarad, egy későbbi időpont-
ban jelentkezik a holnap kezdő-
dő Csíkexpo értékes program-
pontjának számító Üzletembe-
rek találkozója. ezt a módosítást 
leszámítva az előkészületek a 
terv szerint haladnak a vásárt 
szervező Csipor attila szerint: 
a vákár lajos Műjégpálya és 
külső területe 52 egyéni és há-
rom közös standnak ad helyet 
május 17–20. között.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Elsősorban romániai és ma-
gyarországi cégek alkot-
ják a kiállítói kört a május 

17–20-a között, a Vákár Lajos 
Műjégpályán  és külső területén 
zajló Csíkexpón. Székelyföld leg-
jelentősebb, vásárral egybekötött 
kiállításának programján módo-
sítottak a szervezők: egy hónap-
pal elhalasztják az Üzletemberek 
találkozóját.

– Jövőtől megváltozik Ma-
gyarországon a külügyminisztéri-
um cégek külföldi bemutatkozá-
sát finanszírozó programja. Erről 
értekeztek volna meghívottjaink. 
A most elmaradó Üzletemberek 
találkozóját pótoljuk a közeljövő-
ben – közölte a holnap kezdődő 
rendezvény szervezője, Csipor 
Attila.

Az idei vásáron 52 egyéni 
standon és három közös stan-
don jelentkeznek a kiállítók.  
– Közös standot állít Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala és 
Hargita Megye Tanácsa, és lesz 
egy közös stand, negyven négy-
zetméternyi terület az esküvő-
szervezés kellékeinek és velejá-
róinak. Hétszáz négyzetmétert 
mi építünk be, ötszázat pedig 
olyan résztvevők, akiknek spe-
ciális térigényeik vannak – rész-

letezte a már végleges adatokat 
Csipor. A szervező fontosnak 
tartotta megjegyezni, hogy az 
idei rendezvényt a megyei tanács 
mellett a város önkormányzata 
is jelentősen támogatta anyagi-
lag, hangsúlyozva, hogy a csíki 
vállalkozók részvételi díjába pó-
toltak bele.

A Csíkexpo témakörei kö-
zött szerepel a könnyűipar, a 
ruházati ipar, a gépipar, a me-
zőgazdaság és élelmiszeripar, a 
mezőgépipar, a fafeldolgozás, 
az építőipar, a háztartási gépek, 
eszközök köre, a csomagolás-
technika és a kézművesség. A 
vásárszervező szerint mindig 
cserélődnek a kiállítók, a felho-
zatal ilyenképpen frissül évről 
évre. Idén az eddigi átlaghoz 
képest a bútorkészítők jelenléte 
erősödött.

Az esküvőszervezés stand-
jának felelősét, Szőke Editet 
kérdezve megtudtuk, kiállító 
felületükön, a rendelkezésükre 
álló negyven négyzetméteren 
megtalálható lesz  minden, ami 
egy esküvő lebonyolításához 
szükséges. 

– A virág- és teremdekorá-
ció mellett a Nagymama cuk-
rászda is jelen lesz standunkon 
menyasszonyi tortákkal, lesznek 
menyasszonyi ruhák, a Paris 
Bistro az ételekről gondosko-
dik, fotó és videó témában is 
tudunk szakembert ajánlani az 
érdeklődőknek.  A szépségipari 
kiegészítők, fodrászat, manikűr 
és smink mesterei mellett éksze-
részet is lesz, valamint rövidáru 
és méteráru szaküzlet számára is 
biztosítunk bemutatkozási le-
hetőséget – említett meg párat 
a kínálatból az esküvőszervezés 
témája köré csoportosuló közös 
stand felelőse.  

A Hargita megyei üdülőváro-
sok közül Tusnádfürdőn 70-
80%-ban telnek meg a panziók 
nyári időszakban. A Molnár 
Tours tulajdonosától megtud-
tuk, júliusban és augusztus-
ban főként a magyarországi és 
belföldi – Brăilából, Galacról, 
Bukarestből érkező – vendégek 
keresik fel a városkát, de az ang-
liai vagy németországi turista 
sem megy ritkaságszámba. A 
szálláshelyek ára napi 50-60 lej 
között alakul, akik több nap-
ra vagy csoportosan érkeznek, 
azok kedvezményt is kapnak.

tíz-, húsz-, huszonöt százalékos kedvezményeket is kínálnak az utazási irodák  fotó: balázs árpád
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Jó ütemben halad a kászon
jakabfalvi kultúrház felújítása. 
Az oroszlánrészében a megyei 
tanács által finanszírozott mun
kálatokat már a tavaly megkezd
ték, az épület tetőszerkezetének 
teljes felújítását még a hideg idő 
beállta előtt sikerült befejezni. 
Jelenleg a belső munkálatok zaj
lanak, új színpaddal, padlózattal, 
korszerű vizesblokkokkal, illetve 
konyharésszel bővül az épület.

H. L.

Kászonaltíz község öt telepü-
lésén összesen három kultú-
rotthon található, amelyek 

korszerűsítését prioritásként kezelte 
a helyi önkormányzat. Igyekeztek 
finanszírozást találni mindhárom 
épület teljes felújítására: elsőként az 
altízi kultúrotthon született újjá, de 
megmozdultak a dolgok a jakabfalvi, 
illetve az újfalusi művelődési ház fel-
újítása körül is. A munkálatok előbb 
a jakabfalvi kultúrotthonban kez-
dődtek, tavaly ősszel új tetőt kapott 
az épület, hozzáfogott a kivitelező 

a nagyterem felújításához, illetve a 
tervezett vizesblokk és konyharész 
kialakításának is. A téli fagyok be-
álltával azonban kénytelenek voltak 
felfüggeszteni a munkálatokat az 
építők.

– A felújítás miatt le kellett 
bontani az épület fűtését biztosító 
csempekályhákat, így idén tavaszig 
szünetelt a munka. Most azonban 
jó ütemben haladnak az építők, 
feltehetően a közeljövőben befeje-
zik a felújítást – nyilatkozta András 
Zoltán polgármester. A létesítmény 
konyhával, illetve korszerű mellék-
helyiségekkel bővül, a nagyterem 
és a színpad, illetve az elektromos 
hálózat teljes felújítása mellett. 
Noha a távlati tervekben szerepel, 
egyelőre nem lesz központi fűtés az 
épületben.

– A csempekályhákat készülünk 
újraépíteni, amely egyben stílusos 
szobadísze is lenne a teremnek, 
ugyanakkor úgy tervezték meg a fel-
újítást, hogy majd a későbbiekben a 
központi fűtés rendszere is könnyen 
telepíthető legyen. Feltehetően a 

nem túl távoli jövőben majd arra is 
sor kerül, egyelőre azonban nem jut 
pénz a központi fűtésre – tájékozta-
tott az elöljáró. Elkezdődik viszont 
idén a harmadik, a kászonújfalusi 
kultúr otthon felújítása, amelynek 
már elkészültek a tervei, illetve 
forrásokat is sikerült azonosítani 
a kivitelezéshez.

– A három kultúrház felújítása 
közül itt van szükség a legnagyobb 
beruházásra, így feltehetően idén 
megkezdődik a munka, ám az át-
adás ideális esetben is csak jövő év 
végén esedékes – fejtette ki András.

Fontos az épületek felújítása, 
hiszen a községben több hagyo-
mányőrző csoport is működik, 
élénk a néptáncmozgalom, illet-
ve híres népzenei együttese van a 
községnek, de gyakran fogadnak 
idegenből érkező fellépőket is, akik 
a község kulturális életét teszik szí-
nesebbé. Emellett a település lakói 
igénybe vehetik nagyobb családi 
rendezvények, például lakodalmak, 
keresztelők megszervezésére is a fel-
újított kultúrotthonokat.

BefeJezik A JAkABfAlvi, elkezdik Az úJfAlusi kultúrotthon felúJítását

Újjászülető művelődési házak 

Az elmúlt években komoly inf
rastrukturális beruházásokat si
került – a jól átgondolt prioritások 
alapján, különböző pályázati lehe
tőségeket kihasználva – elindítani 
a kászoni kisrégióban. többek 
között elkészült a község csator
narendszerének egy része, idén 
folytatódna a szennyvízhálózat 
kiépítése, de többek között testet 
öltött a Csíkkozmás és kászon 
közötti új elektromos vezeték is, 
amely az akadozó villanyszolgál
tatás régi gondját orvosolta.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro
Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az elmúlt négy év főként 
a különböző infrastruk-
turális beruházások meg-

tervezéséről, a források hozzá-
rendeléséről szólt a Kászonokban 
– fejtette ki András Zoltán pol-
gármester. Az elöljáró hozzátette, 
hogy azért a gyakorlati megvaló-
sítások sem maradtak el, elkészült 
például 4 millió lejes beruházással 
Kászonújfalu és Kászonjakabfalva 
csatornahálózatának gerincveze-
téke, illetve sikerrel pályáztak a 
környezetvédelmi alaptól a másik 
három település – Kászonimpér, 
Kászonújfalu, illetve Kászonaltíz 
– szennyvízhálózatának kiépíté-
sére. Az utóbbi munkálat kivite-
lezésére a közbeszerzési eljárást 
feltehetően hamarosan kiírják. A 
tervek alapján a község öt telepü-
lésének szennyvizét két derítőál-
lomás kezelné. A nagyobb kapa-

citású derítőközpont képes lesz 
fogadni négy falu – Feltíz Impér, 
Altíz és Jakabfalva – szennyvizét, 
míg Újfalunak külön tisztítóál-
lomást építenének. A föld alat-
ti építmények esetében, főként 
a csatornázási munkálatokhoz 
kellett igazítani a községi útsza-
kaszok felújítását, például sike-
rült Kászonújfaluban két olyan 
szakaszt leaszfaltozni, ahol már 
kiépült a csatorna.

– Az ivóvízhálózat kiépítését 
sajnos nem sikerült a csatorná-
zással párhuzamosan megoldani, 
benyújtottunk egy pályázatot, 
amely rendezné mind az öt fa-
luban a vízhálózat kérdését, erre 

azonban egyelőre nem érkezett 
válasz – világosított fel a polgár-
mester. A megvalósított vagy a 
tervezés különböző fázisaiban 
levő beruházások mellett több 
elképzelés is van, amelyek kivite-
lezésének egy részére már nyertes 
pályázatokat is fel tud mutatni a 
helyi önkormányzat. Ilyen pél-
dául az EU-s alapokból az erdei 
utak felújítására benyújtott nyer-
tes projekt, amely a turizmus és 
az erdőgazdálkodás szempontjá-
ból bír kiemelt fontossággal.

– Csinód felé újítjuk fel a pá-
lyázat révén az erdei utat 12 kilo-
méter hosszúságban a hidakkal és 
átereszekkel együtt. A tervezett jó 

minőségű makadámút Csinódnál 
torkollna az Úz-völgyébe vezető 
megyei szakaszba – részletezte az 
elöljáró. A teljes projekt azonban 
ennél jóval többről szól, hiszen 
a csíkszentgyörgyi helyi önkor-
mányzat is lépett, így az utóbbi 
területén is folytatódik az erdei 
út kiépítése, összesen 40 kilomé-
ternyi kövezett útszakasz készül 
majd el.

Az elmúlt időszakban befeje-
zett, kiemelten fontos infrastruk-
turális beruházások közé tartozik 
a község területén felújított három 
híd.

– Korlátokat kaptak a felújított 
hidak, emellett pedig helyenként 

kisebb árvízvédelmi munkálatokat 
is végeztettünk azokon a szakaszo-
kon, ahol ez indokolt volt. Így a 
patakokon, ott, ahol a part egy kis-
sé beomlott az áradások, valamint 
a mederszélesítések miatt, kosaras, 
kikövezéses módszerrel oldottuk 
meg a problémát. Az egyik hidat 
a megyei út felújításának része-
ként, született újjá, de számottevő 
pénzösszeggel támogatta Hargita 
Megye Tanácsa a másik két, a köz-
ségi útszakaszhoz tartozó híd fel-
újítását is – számolt be lapunknak 
Kászonaltíz polgármestere, hozzá-
téve, hogy még a kászonjakabfalvi 
híd vár komolyabb felújításra az 
elkövetkezőkben.

András Zoltán. A polgármester az infrastrukturális beruházásokra összpontosít

Szépül a kászonjakabfalvi művelődési otthon. Hamarosan távoznak az építőmunkások

Jól gazdálkodott a helyi elöljáróság a Kászonokban, sikerült kihasználni 
a különböző pályázatok nyújtotta lehetőségeket, összehangolva a köz-
ség fejlesztési prioritásaival – fogalmazott Becze István megyei tanácsos. 
Hozzátette, a község jól szerepelt az EU-s pályázatok terén is, sikerült 
olyan településfejlesztést szolgáló projekteket azonosítani, és olyan 
módon összeállítani, hogy kivétel nélkül magas pontszámot kaptak az 
elbírálóktól. Így nem volt üresjárat, nem költöttek pénzt bizonytalan 
kimenetelű pályázatok megírására. – A jövőt mindenképpen saját erő-
ből a különböző helyi kezdeményezések összehangolásával képzeljük el. 
Kászonaltíz a legnagyobb területtel rendelkező község, főként az állatte-
nyésztésre kínál kiváló lehetőséget a térség. A helyiek pedig szívesen fog-
lalkoznak állattenyésztéssel, ezért olyan módon kell eladhatóvá, híressé 
tenni a jó minőségű kászoni termékeket, hogy továbbra is egzisztenciát 
adjon az embereknek a föld, a legelő – fogalmazott Becze.

Tervben van még egy tejfeldolgozó, valamint kisvágóhíd létrehozása 
a községben, ami a helyi gazdaegyesület tulajdonában működne. – Mi 
megadjuk a kezdő lökést, és maximálisan odaállunk a gazdák mellé az 
önkormányzat részéről, hiszen számunkra is fontos, hogy a helyi ter-
mékeket értékesíteni tudjuk, hiszen itt nagyon népszerű az állattartás, 
amiből szeretnénk, hogy az itt élő gazdák megfelelőképpen tudjanak 
profitálni – mondta el András.

– A polgármesteri hivatal élén nyolc éve történt személycsere nem 
okozott gyökeres változást, az elődöm, Barta Gábor örökébe lépve, az ál-
tala elindított beruházásokat igyekeztem sikerre vinni, esetenként kibő-
vítve, illetve ezekhez tettük hozzá később a saját kezdeményezéseinket. 
Remélem, majd egykor az utódom is hasonlóan jár el, hiszen a hosszabb 
távú fejlesztéseket csak így lehet megvalósítani – fogalmazta meg pol-
gármesteri „ars poeticáját” András Zoltán településvezető. 

A dinAmikus községfeJlesztés titkA: elképzelés, tervezés, megvAlósítás

Az élhető falusi környezetért
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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.
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gyergyó

Körkép

> Összefogással egy tiszta környe
zetért. Idén 80 fős önkéntes takarítóbri-
gáddal csatlakozott Gyergyószentmiklós 
a Let’s do it Romania környezetszépítő 
akcióhoz. A nemzetközi megmozdulás 
célja a városon kívüli területek megtaka-
rítása. A gyergyói gimnáziumok diákjai 
mellett a hegyi csendőrség és az Ifitéka 
munkatársai is aktívan dolgoztak, emel-
lett az önkormányzat biztosította az ön-
kéntesek szállítását és a begyűjtött sze-
mét elszállítását is. A város végétől egész 
a Pongrácz-tetőig haladtak, ahonnan a 
csapat egy része Kovácspéter felé vette az 
irányt, ott folytatva a takarítást. – Évről 

évre sikerül felszámolnunk azokat a góc-
pontokat, ahol a többéves szemetet las-
san befedi a föld, körülnövi az erdő. Idén 
600 zsák szemetet sikerült összegyűjteni 
80 emberrel, ehhez képest tavaly 152 
személy dolgozott és az eredmény 800 
zsáknyi hulladék volt. Az elmúlt öt év ta-
pasztalata azt mutatja, hogy térségünk jó 
irányba halad, környezettudatosabbak az 
emberek, nem hagynak maguk után sok 
hulladékot – mondta Csergő Ottó prog-
ramkoordinátor.

> Gazdafórum: Gyergyó a gyer
gyó i aké! Az RMDSZ Gyergyó Területi 

Szervezete gazdafórumot szervez a Szent 
Erzsébet Öregotthonban holnap 17 órá-
tól. Meghívott előadó Haschi András, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági Kifize-
tési és Intervenciós Ügynökség (APIA) 
igazgatója.

> Kampányolni csak törvényesen 
elhelyezett plakátokkal! A közel egy 
hete elkezdődött kampány során bárki 
kifejezheti véleményét, plakátokat ra-
gaszthat, szórólapokat oszthat ki, amíg 
tevékenysége nem törvénybe ütköző. 
Gyergyószentmiklóson 10 hivatalos 
plakátoló helyet jelöltünk ki, ahová jú-

nius 9-én reggel 7 óráig kiragaszthatók 
a kampány reklámjai – mondta Mezei 
János polgármester tegnapi sajtótájékoz-
tatóján. – Emellett természetesen más-
hová is elhelyezhetik a reklámanyagokat, 
mindaddig, amíg van hozzá megfelelő 
engedélyük, illetve nem rontják a város 
összképét. A helyi rendőrség egész nap 
figyeli a kihelyezett táblákat, így ha bár-
ki rongálná vagy letépné a plakátokat, 
bírságban is részesülhet. A kampány vé-
geztével ki-ki köteles a saját pártja összes 
plakátját eltávolíttatni, ennek érdekében 
a plakátokon fel kell tüntetni, hogy azt ki 
készíttette, illetve helyezte el. hí
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Megszüntették a postahivatalt 
Borzonton. Május elsejétől a 
nyolcszáz lelket számláló, köz-
igazgatásilag Gyergyóalfaluhoz 
tartozó falu lakói kénytelenek 
postai ügyleteik intézése, il-
letve számláik kifizetése miatt 
a községközpontba utazni. A 
borzontiak panaszt tettek a pol-
gármesternél, petíciót fogalmaz-
tak a Román Postához, jelenleg 
aláírásokat gyűjtenek a postahi-
vatal visszaállítására vonatkozó 
kérésük nyomatékosítására. A 
probléma megoldásában segítsé-
get ígért Barti Tihamér, a Román 
Posta Hargita megyei kirendelt-
ségének igazgatója is.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Követeljük vissza a pos-

tahivatalt!” – írta pi-
ros filccel egy papírra 

Baricz Etelka, a borzonti postahiva-
tal korábbi, jelenleg már nyugdíjas 
alkalmazottja. Ő 15 éven át teljesí-
tett szolgálatot az egyszemélyes hi-
vatalban, délelőtt fogadta az ügyfe-
leket – számlakifizetéseket intézett, 
táviratokat, leveleket gyűjtött és 
továbbított –, délután pedig vitte a 
folyóiratokat, újságokat, leveleket, 
nyugdíjat a címzetteknek. Aztán 
átadta a stafétát fiatalabb kolléga-
nőjének, Gál Enikőnek, majd ő egy 
év múlva Mészáros Hajnalnak – de 
nem telt el nap, hogy be ne járt volna 
segíteni a fiataloknak, hiszen szerette 
és szívvel-lélekkel végezte munkáját 
falustársai érdekében.

Gyűlnek az aláírások
Miközben Baricz Etelka a tilta-

kozó feliratot készítette, egyre töb-
ben gyűltek össze annál az iskola 
melletti épületnél, amelyben eddig a 
posta működött. Magukkal hozták 
személyazonossági igazolványukat 
is. – Hol, kinél kell aláírni, hogy 
ismét legyen postánk? – érdeklő-
dött egy idős asszony. Azt mondta, 
neki bizony problémát okoz, hogy 
be kell mennie a községközpontba 
villanyszámláját kifizetni, nyugdíját 
felvenni, rokonaihoz, gyermekeihez 
címzett levelét postára adni.

Az aláírásgyűjtés részleteiről 
Baricz Gergely helybéli tanácsos 
számolt be lapunknak, elmondva, 

hogy már panaszt tettek a polgár-
mesternél, de nem áll szándékukban 
itt megállni, ugyanis a Román Posta 
igazgatóságához címzett petíciójuk 
mellé csatolják a falubeliek aláírását, 
ezzel erősítve kérésüket, hogy to-
vábbra is működjön a posta.

Fiatalok költöznek a faluba
Közben idős férfiak érkeznek 

szerszámokkal a kezükben, hogy 
a Baricz Etelka által szerkesztett 
feliratot berámázzák és az épület 
oldalára szegeljék. – Ne süllyesszék 
tanyaszintre Borzontot! – fakadt ki 
az egyik férfi. Sorolta: a kis település 
1968-ig önálló közigazgatási egység 
volt saját néptanáccsal és rendőrség-
gel. Nyolc osztályos iskola működött 
a faluban, amit közben megszüntet-
tek, csupán az óvodások és az 1–4. 
osztályosok tanulhatnak szülő-
falujuk iskolájában, a nagyobbak 
autóbusszal járnak be mindennap 
Gyergyóalfaluba. De volt könyv-
tár és orvosi rendelő is, amelyek 
mind az utóbbi években szűntek 
meg. – Pedig szükség lenne ezekre 
az intézményekre. Ahogy a postára 
is – csatlakozott a beszélgető cso-
porthoz Baricz Gergely. A tanácsos 
elmondta, amióta kiépült a faluban 
a víz- és szennyvízhálózat, igencsak 
megnőtt a kereslet a beltelkek iránt, 
gombamód jelennek meg az új há-
zak, illetve gyors ütemben újítják fel 

a régieket. Ezekbe a házakba mind 
fiatalok költöztek.

Megoldást keresnek 
a problémára
A tanácsos állítását György Ist-

ván polgármester is megerősítette. 
Tíz új házra adtak ki építkezési, to-
vábbi 17-re felújítási engedélyt. 
A megszüntetett postahivatal 
kapcsán közölte, levélben kérte 
Petres Sándor, Hargita Megye Ta-
nácsa alelnökének közbenjárását. 
Sőt felajánlotta, hogy az épület 
fenntartási költségeit, valamint a 
küldemények szállítási költségeit 
magára vállalja az önkormányzat. 
– Mindenképp megoldást kell ta-
lálnunk, hiszen egy fejlődő telepü-

lésről van szó – szögezte le György 
István.

Barti Tihamér, a Román Posta 
Hargita megyei kirendeltségének 
igazgatója megkeresésünkre azt 
mondta: az országos vezetőség in-
tézkedése, hogy azokon a települése-
ken, ahol két postahivatal működik, 
meg kell szüntetniük azt, amelyik 
veszteséges. – Írásban kértem, hogy 
továbbra is működhessen a borzonti 
posta, de választ még nem kaptam 
kérésemre – közölte Barti. Azt is 
elmondta: a kormányváltással lecse-
rélték a vezérigazgatót, ami minden 
bizonnyal további késedelmet ge-
nerál ez ügyben is, de mindenképp 
azon fáradozik, hogy a borzontiak 
problémája megoldódjon.

Baricz Etelka saját készítésű plakáttal követeli vissza a postát. Ragaszkodás

MeGszűnt a posta, nyolcszázan utaznak a közséGközpontBa, hoGy üGyeiket intézzék

„Ne süllyesszék tanyaszintre Borzontot!”

Egy fejlődő település nyolcszáz lakosát érinti a postahivatal megszüntetése. Elég magasra tették? fotóK: jánossy alíz

Folytatják a kóBor 
kutyák BeFoGását

Prahovai cég 
gyűjti be 
az ebeket

Újabb kóborkutya-befogó ak-
ciót szervez a Gyergyói állat- 
és természetvédő egyesület 
a gyergyószentmiklósi önkor-
mányzat segítségével. A befo-
gott kutyákat a menhelyre szál-
lítják, de ezúttal nem engedik 
vissza az utcákra.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Nem sikerült minden kó-
bor kutyát befogni Gyer-
gyószentmiklóson, ezért 

a kutyamenhelyet működtető 
Gyergyói Állat- és Természetvé-
dő Egyesület felkérésére egy errre 
szakosodott Prahova megyei cég 
érkezik Gyergyószentmiklósra, 
és folytatja a köztereken kóborló 
ebek begyűjtését.

– Az önkormányzat teljes 
mértékben finanszírozza ezt az 
akciót, hiszen még mindig tűr-
hetetlen a kóbor kutyák okozta 
helyzet városunkban. Falkába ve-
rődve gyerekeket támadnak meg, 
és bármit teszünk, egyre csak 
szaporodnak. Szárnyra kelt az a 
pletyka is, hogy más városokból 
szállítják hozzánk a kutyákat, de 
tettenérés vagy bizonyíték ez ügy-
ben nincs – mondta Mezei János 
polgármester.

 A Prahova megyéből érke-
ző csapat 2-3 napig tartózkodik 
Gyergyószentmiklóson, éjszakán-
ként gyűjtik be az ebeket erre a 
célra kifejlesztett csaliketrecekkel, 
csak végszükség esetén használnak 
altatólövedéket. Minden befogott 
és a menhelyre szállított kutyáért 
50 lejt fizet a cégnek a város. 

– Jelenleg 128 kutyát tar-
tunk a menhelyen, legfeljebb 
további 30 állatot tudunk befo-
gadni, de ígéret van újabb ket-
recek építésére – jelezte Jakab 
Ágota, a Gyergyói Állat- és Ter-
mészetvédő Egyesület elnöke. 
– A héten begyűjtött kutyák 
megkapják a veszettség elleni 
oltást, de az ivartalanításukkal 
júniusig várnunk kell, ugyanis 
akkor érkeznek ismét hozzánk 
a németországi Bruno Pet egye-
sület orvosai, akik díjmentesen 
elvégzik a műtétet. 
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Az udvarhelyszéki kutyatartókat 
tömöríteni kívánó Póráz Klub hasz-
nálatba kapta a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivataltól a Kuvar 
negyedi 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 sza-
badon engedését, illetve a városi 
sétatérről is kitiltották őket, így 
nem igazán akadt a településen be-
lül egy olyan hely, ahol az ebtartók 
gondtalanul sétáltathatták, futtat-
hatták kedvenceiket. Nem véletlen 
hát, hogy a tavaly februárban ala-
kult Póráz Klub, az udvarhelyszéki 
kutyatartókat tömöríteni igyekvő 
szervezet elsődleges céljaként ku-
tyafuttató tér kialakítását jelölte 
meg. A pórázosok hamar találtak 
is maguknak alkalmas területet: 
a városi strand mögötti Kuvar 
negyedi kazánház telkét látták erre 
a legmegfelelőbbnek. Felvették a 
kapcsolatot a polgármesteri hiva-
tallal, tegnap pedig – mint dr. Sán-

dor Zsolt állatorvos, a Póráz Klub 
vezetője tájékoztatott – papíron is 
megszületett a vonatkozó egyez-
ség: a polgármesteri hivatal a klub 
rendelkezésére 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 – mondta 
dr. Sándor Zsolt.

Az állatorvos azt is elmondta, 
kalákát terveznek, amelynek során 
első lépésként megtakarítják az ud-
vart – a munkálatokhoz a polgár-
mesteri hivatal fogja biztosítani a 
gépi segítséget. 

– A területet szeretnénk kétfelé 
osztani. Az egyik rész kutyafuttató 
lenne, ahol az ebeket szabadon lehet-
ne engedni, már azokat, amelyek sza-
badon engedhetők. A másik részen a 
kutyák kiképzésére, tanítására, neve-
lésére alkalmas felületet alakítanánk 
ki. A szükséges eszközöket, sátrakat, 
palánkokat önerőből, úgy vélem, be 
tudjuk szerezni – mondta az állator-

vos, akitől azt is megtudtuk, hogy 
városunk első kutyafuttatója, kutya-
tere a tervezett program szerint min-
dennap reggel 8-tól este 9 óráig lesz 
nyitva. Minden ebgazda – bizonyos 
szabályok betartásával – majd szaba-
don használhatja az udvart. 

Kutyavilág
Noha bő egy éve alakult a 

szé kely udvarhelyi Póráz Klub,  
a tíz alapítótag eddig nem igazán 
foglalkozott tagtoborzással. Azt 
mondják, majd ezután, hisz most 
már van miért. A klub közismer-
ten már számos bemutatót, talál-
kozót szervezett a városban. Leg-
közelebb május 19-én, szombaton 
lépnek fel: tulajdonképpen folyta-
tódik 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 engedel-
mes, mennyire ügyes az.

Közelebb vinnének 
az ebekhez
A Póráz Klub hosszú távú cél-

ként szeretné elérni, hogy nálunk 
is a kutyák közelebb kerüljenek az 
emberekhez. Úgy vélik, ha meg-
ismerjük a népszerűbb és elter-

jedtebb fajtákat, ha a jelenleginél 
többet tudunk meg az ember leg-
jobb barátjáról, ha megtanuljuk 
azt, hogy egy kutya közelében 
mit szabad tenni és mit nem, 
akkor kapcsolódó indokolatlan 
félelmeink és számos hiedelem is 
eloszlatható. A klub kutyabará-
tokból, kutyatartókból áll, de van 
köztük állatorvos, kutyakiképző, 
kutyakozmetikus is. A klubnak 
a Facebookon aktív oldala van, 
az érdeklődők pedig minden hó-
nap utolsó hétfőjén a Csalókán 
található Panoráma Panzióban is 
felvehetik a kapcsolatot a klubbal 
– ekkor találkoznak a tagok. 

Kutyatér, kutyatár. Itt nem ugatják meg a kutyákat, ha póráz nélkül vannak Fotó: Balázs attila 

Póráz Klub

Van, hol futtatni az ebeket

A polgármesteri hivAtAl visszA nem térítendő támogAtási progrAmjA

Civilszervezetekkel szerződtek 

Kézműves Napok a Napsugárban 
HN-információ

Aszékelyudvarhelyi Napsu-
gár Egyesület újra meg-
szervezte a Kézműves Na-

pokat az egyesület székhelyén, a 
Napsugár Napközi Otthonban. 
A rendezvény célja a mára már 
szinte feledésbe merülő népi mes-
terségek, kézműves-tevékenységek 
kipróbálása volt. A kézműves-fog-
lalkozásokat az egyesület óvónői 
vezették, a felhasznált anyagokat 

a polgármesteri hivatal által biz-
tosított pályázati forrásokból vá-
sárolták meg. Délelőtt a gyerekek 
különböző kézművestechnikákkal 
ismerkedhettek, mint nemezelés, 
gyöngyfűzés, bútorfestés, csuhézás, 
agyagozás stb. A kipróbált techni-
kákat a gyerekek életkori sajátos-
ságainak megfelelően választották 
ki, a munkadarabok elkészítése 
odafigyelést, kreativitást igényelt. 
A délutáni közös tevékenységeken 

a szülők is kipróbálhatták valamely 
technikát, az élmények megélésé-
vel pedig lehetőség nyílt a közösség 
személyiségformáló erejének ki-
bontakozására.

– A munkákból kiállítás nyílik, 
melyet május 18-án, a Néphagyo-
mányőrző Óvodapedagógusok 
Képzése alkalmából tekinthetnek 
meg az érdeklődők – tájékoztat-
tak Nagy Réka és Vackán Renáta 
programfelelősök.

Tegnap újabb ötvenkét egyesü-
lettel, alapítvánnyal szerződött 
Szé kely udvarhely Polgármeste-
ri Hivatala. 

HN-információ

Mint ismeretes, 198 helyi 
nonprofit szervezet pá-
lyázott a 2012-es évre a 

polgármesteri hivatal által meghir-
detett vissza nem térítendő támo-
gatásokra. Múlt héten harminc, ez-
úttal pedig ötvenkét szerződést írt 
alá Bunta Levente. A polgármester 
a szerződő alapítványi, egyesületi 
vezetőkkel tudatta, idén 1,6 mil-
lió lejt különítettek el a városban 
tevékenykedő, közhasznú munkát 
végző szervezetek támogatására. Az 
összeg a városi költségvetésből sza-
badon elkölthető rész 20-25 száza-
léka – hangsúlyozta a polgármester. 
Ebből a pénzösszegből leaszfaltoz-

hattak volna egy Rózsa utca mé-
retű útszakaszt, vagy három-négy 
körforgalmat is építhettek volna 
belőle, a városvezetés mégis a civil-
szerveztek támogatása mellett dön-

tött, hisz mint az elöljáró kiemelte, 
tevékenységük fontos. Az elkövet-
kezőkben további szerződéseket 
kötnek a nyertes pályázattal rendel-
kező civilszervezetekkel. 

Az eredeti céloktól eltérően még-
sem a székelyudvarhelyi Már ton 
áron téren, hanem a Pap kertben 
ravatalozzák fel nyirő józsef 
hamvait. Az író újratemetésének 
tiszteletére tervezett rendez-
vénysorozat ötnaposra bővült.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Olyan helyszínt kerestünk, 
amely nem igényel közte-
rület-használati en gedélyt, 

így esett a választásunk a sok ezer 
ember befogadására alkalmas Pap-
kertre – jelentette be tegnap Szász 
Jenő. A Székelyudvarhelyért Ala-
pítvány elnöke a sajtón keresztül is 
köszönetet mondott a főszervező 
Magyar Országgyűlés Hivatalá-
nak, valamint a római katolikus 
egyháznak a segítségért, hogy – 
mint fogalmazott – az újratemetés 
kapcsán közösen sikerült megmen-
teni 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 föl-
di maradványait a magyar írók 
közössége szombaton este fél 
kilenckor fogadja a Szent Mi-
klós-hegyi temető ravatalozójá-
ban, 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 kó-
rusok lépnek fel, valamint helyi 
általános iskolások szavalnak. Az 
egyházak búcsúztatója után Má-
tyás Károly főesperes celebrál em-
lékmisét, majd a székelyzsombo-
riak és a kideiek is búcsút vesznek 
az írótól. A szervezők nevében 
Szász Jenő és Kövér László mond 
beszédet, a kegyeleti menet a plé-
bániasétányon keresztül közelíti 
meg a sírhelyet. A római katolikus 
temetőben délután fél ötkor kez-
dődő újratemetés során tárogató-
muzsika szól. A székelyudvarhelyi 
eseményt a Duna Televízió élőben 
közvetíti.

SzerdáTól vASárnAPig TArT A búcSúzTATáS

A Papkertben 
ravatalozzák fel Nyirőt

Szerződéskötés. Nyertes pályázatokat támogatnak
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hirdetés

hirdetések

hargitanépe

Jelentős színfoltjai, előhírnökei 
voltak az iskolanapnak a Ne 
hagyjuk cserben az éneket elneve-

zésű népdal- és gyermekdal-vetélke-
dő és a Kis színészek gyermekszínját-
szó találkozó. 

Csíkszentdomokoson a Márton 
Áron Általános Iskola szervezésében 
került sor  április végén a XII. alka-
lommal szervezett énekversenyre, 
majd a színjátszó találkozóra, ame-
lyet VII. alkalommal is kisiskolások 
számára hirdettek meg. 

A rendezvények idén is felkel-
tették az éneklést, a színjátszást, 
drámajátékot szívügyüknek tekintő 
pedagógusok és kisdiákok érdeklő-
dését. Az énekversenyekre 28 tanuló 
érkezett, Szentsimonból, Csíkma-
darasról, Csíkdánfalváról és a helyi 
iskolákból. A színpadon jelen volt a 
gyermekdalok mozgalmas világa, a 
felcsíki, moldvai, dunántúli népda-
lok sokfélesége. Az énekesek önálló-
an és csoportban is versenyezhettek. 
A díjazás az egyéni éneklésnél kor-
csoportokra bontva történt.  

Díjazottak az I–II. osztá-
lyosoknál: Székely Edvin I. díj, 
Csatlós Alexandra és Kedves 
Borbála  II. díj, Vercan Izabella 
III. díj (Csíkszentdomokos), di-
cséretben részesült Süket Bálint 
(Csíkdánfalva).

A III–IV. osztályosoknál: Ge-
réd Nikoletta (Szentsimon) I. 
díj, Bőjte Barbara Beatrix (Csík-
szent domokos) II. díj, Geréd 
Ákos (Csíkmadaras) III. díj. A 
csoportos éneklés I. díjazottjai a 
szentsimoni III. A osztályosok, 
II. díj: III. B osztály, III. díj a 
csíkszentdomokosi II. A osztály. 
A versenyzők hasznos jutalom-
könyvekkel, írószerekkel, emlék-
lappal és sok-sok tapssal lettek 
gazdagabbak.

A színjátszó versenyen öt csapat 
képviseltette magát 88 gyermekkel 
és az őket felkészítő pedagógusok-
kal. Láthattuk a színpadon Albert 
András csíkszentdomokosi mese-
mondó dramatizált meséit, Benedek 
Elek mesejátékát és Fazekas Mihály 

Ludas Matyiját ötletekben gazdag 
díszletekkel, eredeti, egyéni előadás-
móddal. 

Díjazottak: I. díj: a csíkszent-
domokosi Óriások csapata (II. A 
osztály), II. díj: a csíkszentdomokosi 
Cserevirág csapat (II. B osztály), III. 
díj: a csíkdánfalvi II. SBS csapat. A 
nagyok korcsoportjában az I. díjat a 
csíkszentdomokosi IV. C osztályo-
sok Kolontosok csapata nyerte, a II. 
díjat a III. B osztály Bóbita csapata, 
szintén Csíkszentdomokosról.

A részt vevő díjazott csapatok 
rendhagyó módon értékes társasjá-
tékokat kaptak. 

A szervezésben partnerünk volt 
a Kazun Egyesület és a Kistalentum 
Egyesület. Támogatóink voltak a 
községi tanács és a Communitas 
Alapítvány. 

Köszönjük a felkészítő taní-
tóknak az önzetlen munkát, a fel-
készítést, jövőre is várjuk a jelent-
kezésüket!

kedves Annamária, 
Csíkszentdomokos

Ének- és színjátszó verseny



„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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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



Sport

12. oldal |  2012. május 16., szerda

Ismerjük meg az edzőket (6.)
SzázSzázalékoS oroSzok

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
ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-

pálya negyed 10. szám alatt, II. eme-
leti, 3 szobás lakás, napos oldalon, 
frissen felújítva, mérőberendezéssel. 
Ára: 32 000 euró. Telefon: 0266–
310208, 0749–559827. (21920)

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

ELADÓ jó beosztású, 2 szobás, 
központi fekvésű lakás a Kossuth utcá-
ban. 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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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Csíkszeredában: Banceanu Tibor: 
0743–978705 (Zsögöd és környé-
ke, állomás környéke), Elekes Csa-
ba: 0745–544590 (Csíksomlyó és 
környéke), Nistor Attila: 0747–
140901 (köz pont), Rácz Dezső: 
0740–619711 (Kalász és Tudor 
negyed), Barabás-Sánta Nor-

bert: 0745–898658 (központ és 
Taploca), Szé kely udvarhelyen: 
Győrfi András: 0744–391537, Ja-
kab Zoltán: 0743–643995, Krafft 
István: 0742–419786

Vidéken:
Csíkdánfalva: Fábián Tünde – 
0745–565894, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 
0266–325000, Nagytusnád: Pál 
Csaba – 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapki
hordóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.

Jogi személyeknek: 19, 57, 110 
és 220 lej.

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. Keret: 3 lej. Környezetvé-
delmi hirdetések: 1 lej/cm2 + TVA. 
Gyászjelentő: INGYENES! Ma-
ximális terjedelem 80 szó. Telefon: 
0266–372633. Az ingyenes szelvé-
nyek csak a megjelenés hónapjában 
érvényesek (lejárati dátum a szelvé-
nyen). Egyszerre maximum 5 szel-
vény vehető igénybe.

hargitanépe

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 31-ig.

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 m2es 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 19től kezdődően 
a Csíkszépvíz, 

Gyimes utca 74. szám alatti 
Kassay Fogadóban. 

Bővebb információ és iratkozás 
a 0234–551046 vagy a 0731–

018927-es telefonszámon.
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hirdetések
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női kézilabda

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
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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 � lmszínész 
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 

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel 
az áramszolgáltatás ma 8–17 óra között 
Csíkbánkfalván a 164–227., illetve a 336–
372. szám alatt, holnap 8–17 óra között pe-
dig Gyimesfelsőlokon. 

kávézz Borboly Csabával!

Nyílt beszélgetésre hív 
mindenkit Borboly 
Csa ba Hargita megyei 
tanácselnökjelölt ma 
15 órára a csíkszeredai 
Palermo kávézó emele-
tén. Akinek kérdése, vé-
leménye van, egy � nom 
kávé mellett elbeszélget-
het róla a tanácselnökje-
lölttel.

ingyenes vérnyomásmérés

A magas vérnyomás elleni harc napján, 
holnap 13 és 17 óra között a Vöröskereszt 
önkéntesei ingyenes vérnyomásmérést vé-
geznek Csíkszeredában, a Merkúr üzletek-
ben, valamint a Kau� andban.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
Jánossy Alíz, Miklós Réka 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 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

Színház
Ma 19 órától Székelyudvarhelyen ven-

dégszerepel a Csíki Játékszín társulata a 
Gazdag szegények című darabbal. Díszlet-
jelmeztervező: Adriana Grand. Rendező: 
Victor Ioan Frunză.

Ügyeskedő Elsősegélynyújtók 
A Hargita Megyei Vöröskereszt június 

2-án, szombaton 10 órától tartja az Ügyeske-
dő Elsősegélynyújtók megyei versenyét Csík-
szeredában, a központi parkban. A részt venni 
óhajtó iskolák május 25-ig kell bejelentkez-
zenek a Vöröskereszt csíkszeredai székhelyén 
(Pető�  utca 3. szám) vagy a 0266–316589-es 
telefonszámon. 

Előadás
Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-

vezete és Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala szervezésében pén-
teken 19 órától tart előadást Kovács Zsolt 
művészettörténész, tanársegéd Reneszánsz 
és barokk világi falképek Erdélyben címmel a 
polgármesteri hivatal gyűléstermében.

nyílt nap 

Nyílt napot tartanak a marosvásárhelyi 
Tanító- és Kántorképző Főiskolán, a Károli 
Gáspár Református Egyetem kihelyezett ta-
gozatán holnap, amelyre ezúton is meghívják 
azokat az érettségizett vagy érettségi előtt álló 
i� akat és hozzátartozóikat egész Erdélyből, 
akik óvodapedagógusok, tanítók, kántorok 
vagy egyházzenészek szeretnének lenni. A 
nap általános ismertetővel, felvételi tájékozta-
tóval és a főiskolai kórus fellépésével kezdő-
dik 9 órakor a Bocskai-teremben (Eminescu 
utca 28. szám).

átvehető a tűzifa-támogatás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
Szociális Közszolgálata tájékoztatja az érintet-
teket, hogy a 2012-es év március hónapjára 
igényelt tűzifa-támogatás átvehető a polgár-
mesteri hivatal 31-es irodájában május 22-én 
és 23-án 8 és 13 óra, míg 24-én 8–13 óra és 
14–15.30 között. A támogatás átvételéhez 
szükséges az igénylő személyazonossági igazol-
ványának felmutatása. 

Morent Ilona válaszol

 A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Me-
gyei Nyugdíjpénztár igazgatója, Morent 
Ilona, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-
es SMS-számon, valamint kérdezhetnek a 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro 
e-mail címen is. Műsorvezető: Agyagási Le-
vente. 

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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www.parapista.com

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

– Nem.
– Akkor az enyém.

para

Könyvbemutató Székelyudvarhelyen

Nyirő József, 
a székely nép krónikása 

Irodalmi tanulmányok

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

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

róla, illetve műveiből készült tanulmányokból, kritikákból, 
jegyzetekből”. A kötet ugyanakkor arra is szeretné felhívni a � -
gyelmet, hogy bizony ideje lenne létrehozni egy Nyirő Józse� el 
foglalkozó irodalomtörténeti monográ� át is.

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

Pénteken 18 órától, a III. Székelyföldi Napok keretében 
mutatják be Bicsok Zoltán – Orbán Zsolt „Isten sege-
delmével udvaromat megépítettem…” – Történelmi csa-

ládok kastélyai Erdélyben című könyvét Székelyudvarhelyen, 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont előadó-
termében. 

A kötetet a szerzők jelenlétében Kovács Árpád művészet-
történész, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont munkatársa méltatja. 

Erdély nagy kastélykönyve
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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
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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, � atal 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 � lozofálunk 
az élet nagy dolgairól. De addig is, marad 
a kényszerhelyzet. Lehet fanatikusan, elkez-
dek � tneszterembe 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  Pál Bíborka
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