
Ékszerkínálat a Csíkexpón. A Vákár Lajos Műjégpályán berendezett 1200 négyzetméteres kiállítófelületet 52 egyéni és 3 közös stand birtokolja   FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Botrányba fulladt 
sajtótájékoztató 72 5Újjászületett 

középületek, közterek
Mától az „új isko-
lában”  tanulhatnak

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4435
1 amerikai dollár USD 3,4950
100 magyar forint HUF 1,4982

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM:4057561

Botrányba fulladt 775Újjászületett Mától az „új isko-

 hargitanépe népenépeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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Csillagok, csillagok...
Nem vitás, mi az átlagnál ér-

zékenyebbek vagyunk a jelképek-
re. A rendszerváltás óta vívjuk a 
csatát, hogy az ünnepeinken bün-
tetlenül kitűzhessük az őseink ál-
tal századokon keresztül 
használt szimbólumokat, 
amelyekhez egyébként – a 
vörös csillaggal szemben – nem 
tapad sok millió ember vére. 
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CSÍKEXPO NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR: HUSZADSZOR

Üzletkötésre fel!
Standjaikat rendezgető, beköltöző kiállítók között a 11 órás kezdési időponthoz viszonyítva 

élénk látogatói érdeklődés jellemezte a Csíkexpo tegnapi rajtját. A nyitóbeszédet mondó Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere és Csipor Attila, az expó szervezője a partnerség, a 
helyi kis- és középvállalkozók és az önkormányzatok közötti jó viszony fontosságát hangsúlyoz-
ta. A huszadik kiadásához ért Fogyasztási Cikkek Nemzetközi Vására május 20-ig várja a Vákár 

Lajos Műlyégpályán az érdeklődőket. > 3. oldal

Szembemegy 
a kormánnyal 

a megye
Visszakérte a költségvetési tar-

talékalapból az Ungureanu-
kormány által az önkormányza-
toknak kiutalt összegeket a Pon-
ta- kormány. A Hargita 
me gyének megítélt 21 
millió lejből 16 millió 
„maradt” a kincstárban, azaz vált 
le nem hívhatóvá.

ÚJABB FŰTÉSES KACSA

Nem szűnik meg, 
sőt olcsóbb lesz 

Nem korlátozza az Urbana Rt. 
szolgáltatását, ősztől azok is 

kapnak távfűtést, akik olyan 
tömbházakban laknak, 
amelyben a lakók többsége 
levált a rendszerről – cáfolta a plety-
kákat Ráduly Mihály igazgató. 

APADÓ PITYÓKATERÜLETEK

Befejeződtek a 
tavaszi munkák
Mintegy 1300-1500 hektár-

ral kisebb területet ültettek 
be idén tavasszal burgo-
nyával a gazdák. A felsza-
baduló parcellák helyét a 
tavaszi árpa, tavaszi búza és a ta-
karmánynövények vették át.
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> Nyári cserebere-vásár – nagyobb 
teremben. Kinőtte eddigi kereteit az év-
szakonként jelentkező, Bababörze néven 
népszerűvé vált, baba- és gyermekruhák, 
játékok, kellékek cseréjére összehívott vá-
sár. A Nagy Imre Általános Iskola torna-
termébe költözött börzére 0 és 12 év kö-
zötti gyerekek kinőtt, már nem használt, 
de még jó állapotban levő holmiját vihe-
tik a szülők cserére, illetve jelképes ösz-
szeg ellenében eladásra. Holnap délelőtt 
11 órától délután kettőig tart a cserebe-
re-vásár. A részletek után a szervezőnél, 
Sipos Pantea Katinál lehet érdeklődni a 
0744–697623-as telefonszámon.

> János vitéz Balánbányán. A he-
lyi RMDSZ-szervezet által elindított, 

Nyújtsd kezed felénk, érezd, hogy valaho-
vá tartozol elnevezésű közösségi prog-

ramsorozat negyedik rendezvényeként a 
János vitéz, avagy a hős gyönyörűséges uta-
zása és csodálatos megérkezése című dara-
bot mutatta be Balánbányán a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes a helyi 
művelődési ház nagytermében. „Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy rendezvényso-
rozatunk felkeltette a balánbányai kö-
zösség érdeklődését. Sokat mond, hogy 
telt ház fogadta a táncművészek előadá-
sát – ígérjük, hogy további színvonalas 
kulturális előadásokat is meghívunk a 
településre” – mondta az előadás előtt 
Demeter Attila balánbányai RMDSZ-
elnök.hí
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„Rátelepedett” a kormány 
az önkormányzatok pénzére

Victor Ponta kormányfő a szer-
dai kormányülést követően be-
jelentette, hogy a költségvetési 
tartalékalapból az Ungureanu-
kormány által az önkormány-
zatoknak kiutalt 648 millió 
lejből „visszaszolgáltatott ösz-
szegként vagy olyan összegek-
ként, amelyekkel nem táplálták 
be a bevételi folyószámlát, 387 
millió lejt szerezhetünk vissza. 
Tehát több mint 50 százalékot”. 
Az intézkedés értelmében a 
Hargita megyének megítélt 21 
millió lejből 16 millió „maradt” 
a kincstárban, azaz vált le nem 
hívhatóvá.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az Ungureanu-kormány 
által az önkormányza-
toknak kiutalt pénz a 

Ponta-kormány általi „vissza-
szerzésre” vonatkozóan a május 
8-án elfogadott 2012/15-ös 
sürgősségi kormányrendelet tar-
talmaz előírásokat, amely még 
aznap meg is jelent a Hivatalos 
Közlönyben. Az előírások gya-
korlatba ültetésére a közpénz-
ügyi minisztérium bocsátott ki 

végrehajtási útmutatókat. Mint 
ismert, a korábbi kormány ápri-
lis 3-án fogadta el a 2012/205-
ös kormányhatározatot, amely 
értelmében a költségvetési tar-
talékalapból több mint 648 
millió lejt utaltak ki egyes te-
rületi-közigazgatási egységek 
helyi költségvetéseinek a felhal-
mozott adósságaik törlesztésére, 
valamint külföldi, vissza nem 
térítendő pénzalapokból finan-
szírozott projektek társfinan-
szírozására. A pénzből orszá-
gos viszonylatban 1657 megyei 
és helyi költségvetés részesült. 
Nagy szükség volt, legalábbis 
esetenként, ilyen jellegű pénz-
alapok kiutalására, mert egyes 
helyhatóságok súlyos anyagi 
gondokkal küszködtek, mások 
esetében pedig képtelenség volt 
előteremteni a társfinanszírozás 
megkövetelte pénzalapokat. Az 
akkor még ellenzékben lévő szo-
ciáldemokrata-liberális szövet-
ség kifogásolta, sőt jogellenes-
nek tartotta a tartalékalap ilyen 
felhasználását, azt hangoztatva, 
hogy az intézkedés valójában a 
kormánypárt és a koalíciós pár-
tok kampányérdekeit szolgálja. 

A Ponta-kormány első intézke-
déseként meghozta a még el nem 
költött összegek visszaszerzésére 
vonatkozó, azóta is vitatott és ki-
fogásolt kormányrendeletet, és 
azt gyakorlatba is ültették. Az 
ország számos megyei és helyi 
tanácsa törvénysértőnek tartja 
a kormányrendeletet, s azt bíró-
sági úton kívánják megtámad-
ni, illetve értesüléseink szerint 
egyesek már meg is támadták. 
Ezzel együtt a kormány a köz-
pénzügyi minisztérium révén 
érvényt szerzett a sürgősségi 
rendeletnek. Ez igen hátrányos 
helyzetbe hozta Hargita Me-
gye Tanácsát, valamint a megye 
egyes településeinek helyi költ-
ségvetéseit. A már említett 648 
millió lejből ugyanis a megyei 
tanács és 59 területi-közigazga-
tási egység költségvetése része-
sült, összesen mintegy 21 millió 
lej értékben. Pontosabban csak 
részesült volna, mert ténylege-
sen csak mintegy 5 millió lejt 
sikerült elkölteni a már átutalt 
közel 5,6 millió lejből. Ez utób-
bi összegből az érintett települé-
sek mintegy 500 000 lejt voltak 
kénytelenek „visszaszolgáltatni”, 
továbbá közel 15,5 millió lejes 
összeg maradt a kincstárban, 
azaz a közpénzügyi miniszté-
rium rendelkezésére, s az már 
nem hívható le Hargita Megye 
Tanácsa, valamint az érintett 
települések által. Vannak olyan 
önkormányzatok is, akik bizo-
nyos értelemben „jól jártak”, 
ugyanis időközben a számlájuk-
ra átutalt összeget el is költötték: 
ilyen Szentegyháza, Galócás, 
Gyergyóalfalu, Gyimesfelsőlok 
és Bögöz.

Arra nehéz lenne prognó-
zist felállítani, hogy miként 
fognak végződni a majdani pe-
rek. Ugyanakkor tény, hogy a 
kormány „rátelepedett” a szó-
ban forgó pénzösszegekre, és 
ez komoly gondokat okozhat 
országszerte az érintett telepü-
léseknek: azok közül ugyanis 
nem egy a társfinanszírozás hiá-
nyában igen jelentős vissza nem 
térítendő külföldi pénzalapok-
tól eshet el.

Az összefogás eredményeként

Mától az „új iskolában”
 tanulhatnak 

Ünnepélyes keretek között avat-
ták fel tegnap Csík szent már-
tonban azt a felújított épüle tet, 
amelyben az 5–8. osztályosok 
tanulnak. A közel ötvenéves épü-
letet most új iskolaként emlegetik 
a diákok.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Atanfelügyelőség, a csík  szent -
mártoni ön kormány zat és a 
Tivai Nagy Imre Gimnázi-

um közös össze fogása kellett ahhoz, 
hogy megújulhasson az iskola azon 
épülete, amelyet 1964-ben építettek, 
és amelyben az általános iskola fel-
ső tagozatosai tanulnak. A felújítás 
utáni avatáson tegnap ezt az össze-
fogást hangsúlyozta Ábra hám Klára 
igazgató, Ferencz Sa lamon Alpár 
főtanfelügyelő, Ger gely András pol-
gármester, valamint az iskola egykori 
diákja, Gon dos Imre tanácsos is.

Annak idején szintén a helyi 
közösség összefogásának eredmé-
nyeként az engedélyezett hat helyett 
nyolc osztályos iskolát építettek, 
amelyben a tanítás 1965-ben kezdő-
dött el. A Móra Ferenc nevét viselő 
általános iskola 2002-ben egyesült 

a gimnáziummal és vették fel közö-
sen Tivai Nagy Imre nevét. A közel 
ötvenéves épület azonban felújításra 
szorult, a munkálatokat pedig a tan-
felügyelőség segítségével besorolták 
az iskolarehabilitációs programba, 
így az Európai Fejlesztési Banktól 
kapott kölcsönből finanszírozta a ro-
mán állam. A felújításhoz szükséges 
előtanulmány és a terv elkészítésé-
nek költségét az önkormányzat vál-
lalta fel. A 200 ezer lejes beruházás 
nyomán hőszigetelték az épületet, és 
teljes külső és belső felújítást végez-
tek rajta.

Mivel új bútorzatot is kap ez az 
iskolaépület, és azt csak a nyár folya-
mán tudják beszerezni, az 5–7. osz-
tályosok csak a következő tanévtől 
vehetik birtokukba az épületet. A 
két nyolcadik osztály mától – a régi 
bútorzattal – már itt készül a záró-
vizsgára. Megszépült az iskola udva-
ra is, a virágok az iskola kertészetéből 
kerültek az ágyásokba – tudtuk meg 
Ábrahám Klára igazgatótól.

A tegnapi ünnepségen a felújí-
tott épületrészt és a benne tanulókat, 
tanítókat megáldotta Vakaria Béla 
római katolikus plébános és Bakcsy 
Gábor református lelkész.

HirdeTÉs

Nyílt nap a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban
Szombaton, május 19-én 9 óra 30 perctől átadják a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház felújí-
tott szülészeti osztályát, valamint 10 és 12 óra között kórházi nyílt napra kerül sor. Az érdeklődők 
megtekinthetik a felújított osztályokat, kórtermeket, a modern műszereket, és kellemes hangu-
latban elbeszélgethetnek a kórház munkatársaival. Az első tíz regisztrált látogató két szolgáltatás 
kipróbálása közül választhat: vércukorszintmérés vagy ultrahangos bemutató.

A nap folyamán ingyenes vérnyomásmérést is biztosítanak a látogatóknak. A szervezők min-
denkit szeretettel várnak!

iskolaavató. 200 ezer lejes beruházással újították fel az épületet fotó: balázs árpád

Szembemegy a kormánnyal Hargita Megye Tanácsa

Nem adják vissza az előző kormány által kiutalt, a Ponta-kabinet ál-
tal visszakért pénzt, hanem uniós projekt finanszírozására fordítják 
– ez a döntés született a megyei tanács tegnapi, Gyergyószárhegyen 
tartott soros havi ülésén. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke  
szerint A sürgősségi helyzetek szolgáltatói központjainak felszere-
lése (SMURD) projekt folytatására szánják a szóban forgó mintegy 
hatmillió lejt. – Gyorsítjuk ennek a kormányzati pénzösszegnek az 
elköltését, amelyet az RMDSZ kormányzati részvételének köszön-
hetően vonzottunk a megyébe – jelentette ki.

A döntéshozó testület a helyi közigazgatási egységek átirataiban 
megfogalmazott kérések alapján 175 000 lejt különített el telepü-
lések számára a megyei tanács tartalékalapjából, olyan nélkülözhe-
tetlen munkálatokra, mint például a földcsuszamlás okozta károk 
helyreállítására Siklódon és Sükőben, a téli hóeltakarítási munká-
latok okozta károk rendbetételére Székelyvarságon, a leégett csík-
mindszenti sportcsarnok javítására, átereszek létesítésére és lecsapo-
lási munkálatokra Csíkszentsimonban, mederszabályozási munká-
latokra Csíkkarcfalván. Az egyházi javak rendbetételére a salamási 
katolikus templom kapott támogatást, Keresztúr község a fiatfalvi 
kultúrotthonra, Bögöz község pedig a bétai kultúrház javítására. 
Ugyanakkor a testület támogatást szavazott meg Tusnádfürdő, 
Szentegyháza, Borszék, Keresztúr önkéntes tűzoltócsapatának is.



Standjaikat rendezgető, beköl-
töző kiállítók között a 11 órás 
kezdési időponthoz viszonyít-
va élénk látogatói érdeklődés 
jellemezte a Csíkexpo tegnapi 
rajtját. A nyitóbeszédet mon-
dó Ráduly Róbert Kálmán, 
Csíkszereda polgármestere és 
Csipor Attila, az expó szervező-
je a partnerség, a helyi kis- és 
középvállalkozók és az önkor-
mányzatok közötti jó viszony 
fontosságát hangsúlyozta. A 
huszadik kiadásához ért Fo-
gyasztási Cikkek Nemzetkö-
zi Vására május 20-ig várja a 
Vákár Lajos Műlyégpályán az 
érdeklődőket.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Kürtőskalácssütők szerelték 
a sátrat a kerti bútorok 
szomszédságában, nem 

messze pedig a Garden Proiect, 
a kerttervezéssel, dísznövény 
kis- és nagykereskedéssel foglal-
kozó magánvállalkozás munka-
társai rendezgették a Vákár La-
jos Műjégpáya előtti standjukat 
a szemerkélő esőben tegnap, a 
Csíkexpo nyitónapján. A hivatalos 
megnyitóra érkezőket folyamato-
san alakuló, nyüzsgő hangulat fo-
gadta – az expót szervező Csipor 
Attila szerint az ezerkétszáz négy-
zetméternyi kiállítófelületet idén 
52 egyéni és három közös stand 
vette „birtokba”.

Kulcsszó a partnerség
Húsz évvel ezelőtt a Szak-

szervezetek Művelődési Házában 

hozták fedél alá a rendezvény első 
kiadását, amely immár a nagy-
korúságba lépve nagyobb térbe 
is költözött – utalt a kezdetekre 
Csipor Attila. A vásárt szerve-
ző Expo Har K� . igazgatója a 
partnerség létrehozásának szük-
ségességét emelte ki a megyei 
és a városi önkormányzatokkal, 
hangsúlyozva, hogy ezektől eddig 
is jelentős anyagi és más jellegű 
támogatást kapott a rendezvény.
Nyitóbeszédében Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester úgy fogal-
mazott: „Olyan időket élünk, 
amikor ki-ki a másiktól várja saját 
problémáira a megoldást, meg-

próbáljuk egymásra hárítani a fe-
lelősséget. A Csíkexpo a partner-
ségről szól, a helyi kis- és közép-
vállalkozók, az önkormányzatok, 
a magyarországi vállalkozások 
közötti jó viszonyról. A kulcs az 
emberekben van, hiszen az élet 
nem az üzletről, vállalkozásról, 
önkormányzatról, az államról 
szól, hanem az emberekről szól.”

Jó üzletkötést kívánunk!
Ezzel a felszólítással indítot-

ták a rendezvényt a szervezők. A 
bejárattól jobbra Hargita Megye 
Tanácsa és a testvérmegyék, Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala és a 

testvérvárosok standja uralja a te-
ret, balra a harmadik közös stand 
az esküvőszervezés kellékeit és 
elmaradhatatlan eszközeit vonul-
tatja fel. A mennyasszonyi torták 
előtt tábla hirdeti, hogy az ezeket 
készítő Nagymama Cukrászda 
az Év Fagylaltja díjjal is büsz-
kélkedhet. A kisebb standoknál 
különböző méz- és méhészeti ter-
mékekkel, ajánlóik jó tanácsaival 
találkozunk, az ügyesebb eladók 
plakátokkal, szórólapokkal irá-
nyítják a nézelődők � gyelmét ter-
mékeikre, odébb az érdeklődők 
személyes kívánságaira � gyelve 
toboroz nemcsak hallgatóságot, 

de vásárlókat is egy lóbalzsamot 
forgalmazó kereskedő. A légfris-
sítő illóolajok is vonzzák az em-
bereket, különösen a szúnyog- és 
kullancsriasztó termékek. Jelen 
vannak a bútorszaküzletek kép-
viselői, az építőanyagokat for-
galmazó Apicom K� ., a padló-, 
fal- és mennyezetfűtést infra fűtő-
� lmmel megoldó Caleo, de kiállít 
a Cazantech is.

„Egyedül nem esik jól”
A további standokon bőrruhá-

zatot és bőrből készült kiegészítő-
ket kínálnak, a Blans Szappanvilág 
felől csábító illat érkezik, távolabb 
a Csíki Népművészek Egyesüle-
tének standja következik. A ko-
vácsoltvas tárgyak és gyökérből 
készített bútorok között vidám 
tereferélés zajlott éppen. A szóró-
lapokat gyűjtögetve egy vásárló 
megjegyzi, a névjegyek és a nyom-
tatott ismertetők arra jók, hogy ne 
csak a vásárok alkalmával tudjanak 
egymásról, hanem hosszú távra is 
építsenek üzleti kapcsolatokat. A 
korábbi vásárokról egymást már 
jól ismerő mesterek éppen tízó-
raiztak. A szelvétből előkerült 
„hazaival” kínálgatták egymást, 
hangoztatva: egyedül enni nem 
olyan jó. A Szécsenyi Húskészít-
mények kirakatában is mutatós 
főtt sonka, pikáns szárazkolbász 
látványa kecsegtet. A kínálga-
tás-kóstoltatás a Góbé Termékek 
standjánál sem marad el, és kevés, 
aki csak kóstol, de nem vásárol. 
A Csíkexpo Nemzetközi Kiállítás 
és Vásár május 20-ig várja a látoga-
tókat, a belépés ingyenes.
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Körkép
CSÍK

Nem a Republic zenekar örökzöldjéhez akarok kedvet 
csinálni, a nyári égbolton a szerelmesek által megcsodált 
égitestekről sem értekeznék, hanem a megyeszékhelyen csil-
lagügyben minap keletkezett néhány órás közéleti vihart 
vesézném ki. Alig másfél órát töltött a helyiek által a Hő-
sök sírjaként emlegetett park obeliszkjének tetején a vörös 
csillag, de alaposan felkavarta a kedélyeket. Az emberek 
többsége értetlenkedett, még a taxisok számára is homályo-
sak voltak  a részletek, pedig köztudottan ők a város törté-
néseiről leg jobban informált emberek. Egyikük megállított: 
– Nem tudják-e, ki a csuda, és főként miért akar veres csil-
lagot Szereda központjába? A csillag fel, csillag le történet 
röviden: a hegy alatti hegyivadász dandár parancsnoka 
„titokban” készíttetett egy vörös csillagot, majd utasította 
a tűzoltókat, hogy helyezzék fel a központban található, a 
második világháborúban elesett szovjet katonáknak emléket 
állító obeliszk tetejére. Megtörtént a dolog, a létrás autó se-
gítségével felkerült a csillag, ám sokat nem díszeleghetett ott. 
Az ügy a városházán kiverte a biztosítékot, hiszen annak 
ellenére, hogy az emlékmű a helyi önkormányzat tulajdo-
nában van, senki nem folyamodott „csillagos” engedélyért. 
Izzottak a telefonok, amelynek egyenes következményeként 
a � úk ismét felnyújtották a létrát, és az obeliszkről egyelőre 
lekerült a vörös csillag. Azért egyelőre, mert a dandárpa-
rancsnok jelezte: nem hagyná annyiban a dolgot, és majd 
még lépni fog, hogy a csillag ismét visszakerüljön, mert sze-
rinte az emlékmű anélkül „nem teljes”. Lehet, hogy nem esne 
ki a világ feneke, ha a vörös hadsereg zászlói alatt háborúba 
kényszerített szerencsétlen muzsikoknak, gyári munkások-

nak – akik itt hagyták a fogukat a nagyhatalmak játszmá-
jában – emléket állító oszlop, márványtábla és a szépen kar-
bantartott parkocska mellett ott pö� eszkedne az veres csillag 
is. Csak valahogyan keserű szájízt idéznek elő az égről a 
zászlókra költöztetett, szimbólummá előléptetett csillagok. 
A hatágú sárga, amelyet a nácik kényszerítettek a mellkas-
okra éppen úgy, mint az ötágú vörös. Nekem a vörös csillag 
ugyan csak a történelemkönyveken keresztül beszél a legfe-
ketébb időkről, a „nagysztalinos” korszak lágerjeiről, Szibé-
riáról, a gulágokról, az éjszaka érkező fekete Volgáról vagy 
a Budapest utcáin végigdübörgő ötvenhatos lánctalpakról, 
hiszen nem értem azt a korszakot. Felrémlik azonban a sa-
ját bőrömön tapasztalt, a vörös csillaggal fémjelzett múlt: 
a rokon, aki öt évet töltött a sitten, mert „járt a pufája”, a 
Szekuritáté durva verőlegényei, a harminc deka, jegyre 
kapott kenyér, a tömött sorokban tojásért vagy húsért végig-
didergett órák, a számlálatlanul kapott gumibot-tenyeres, 
ami az István, a király rockopera hallgatásának főbenjáró 
bűnéért járt. A kommunista rezsim – elvben – huszonéve 
megdőlt nálunk is. Mit keresne a vörös csillag a köztereken? 

Díjazom a városvezetők határozottságát, sőt hozzátenném, 
hogy amennyiben lesz folytatása az ügynek, és a � úk nem 
lennének hajlandók felnyújtani a létrát a veres csillag lesze-
désére, csak jelezzék. Biztosan akad, aki előkeresi magában 
az egykori hegymászót, és egy problémamegoldó vasvágó fű-
résszel felkapaszkodik majd az obeliszkre. Nem vitás, mi az 
átlagnál érzékenyebbek vagyunk a jelképekre. A rendszer-
váltás óta vívjuk a csatát, hogy az ünnepeinken büntetlenül 
kitűzhessük az őseink által századokon keresztül használt 
szimbólumokat, amelyekhez egyébként – vörös csillaggal 
szemben – nem tapad sok millió ember vére. Nem csoda, 
ha felszívja a vizet a csíki székely, ha arról hall, hogy egye-
sek szerint kitűzhetjük a vörös csillagot, de a székely vagy a 
piros-fehér-zöld zászlót nem. Arra is kíváncsi vagyok, hogy 
vajon kiugranának-e a bőrükből a csillagozók, ha – a saját 
veres csillagos okfejtésük alapján – az elesett német katonák 
emlékművét horogkereszttel ékesítené valaki. Mert mate-
matikai tény, ha egyáltalán lehet az ártatlanul elpusztított 
lelkeket statisztikai adatként kezelni, hogy a vörös csillag 
sokkal több ember haláláért felelős, mint az a bizonyos ke-
reszt. Inkább ideje volna a náci szimbólumokhoz hasonlóan 
betiltani a kommunista jelképek használatát is, ahogyan 
azt Magyarországon, Litvániában vagy Ukrajna bizonyos 
tartományaiban tették, ahelyett, hogy veres csillaggal pró-
bálná valaki „teljessé” tenni Szereda központját.

Csillagok, csillagok...
   NÉZŐPONT  Hompoth Loránd

hargitanépe
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Körkép
Beszélgetés székedi Ferenc puBlicistával

Ötven év után – újra együtt
Az etikAi kódex és Az együttműködési megál-

lapodás elFogadását szorgalmazza az rmdsz

Összefogásra van szükség

lassan vége a tanévnek, és 
minden májusnak, júniusnak 
meghitt, bensőséges ünne-
pei az érettségi találkozók. a 
csíkszeredai márton áron gim-
náziumban a hét végén több 
hasonló rendezvényt tartanak, 
szombaton itt gyűlnek össze 
azok is, akik öt évtizeddel ez-
előtt, 1962-ben hagyták el az 
akkor még csíkszeredai kö-
zépiskola nevet viselő oktatá-
si intézményt. székedi Ferenc 
közel kétszáz oldalas könyvet 
szerkesztett egykori osztálytár-
sainak, évfolyamtársainak, és 
tisztelgésként az alma mater-
nek és a pedagógusoknak. 

– Hogyan született meg a könyv 
ötlete? 

– 2011 kora őszén ült össze 
először az 50 éves érettségi találko-
zó előkészítő bizottsága, Székely 
József osztálytársunk ott vetette fel 
az ötletet: jelentessünk meg emlék-
könyvet a fél évszázad életútjairól. 
Nem fogadta kitörő lelkesedés a 
kezdeményezést, jómagam több 
mint négy évtizedes újságírói-
szerkesztői-közéleti tapasztalattal 
a hátam mögött tisztában voltam 
vele, hogy mifelénk az emberek, ha 
mindenképpen meg kell osztaniuk 
a gondolataikat, inkább beszélnek, 
semmint írnak. Ráadásul lévén az 
egykori végzősök között az egyetlen 
újságíró, sejtettem, hogy főként az 
én nyakamba szakad majd minden. 
De azt is éreztem-tudtam: a felké-
rést nem utasíthatom vissza, hiszen 
az osztálytársak bizalma megtisz-
telő az egykori oszályfelelős iránt. 
Így aztán levelet fogalmaztunk a 
korabeli diáktársakhoz, majd vár-
tuk a – kezdetben meglehetősen 
lassan érkező – válaszokat. De a 
hír terjedt, az osztálytársak szemé-
lyesen, telefonon vagy a modern 
kor elektronikus eszközeivel egyre 
többször keresték fel egymást, és 
ha a januári határidőre nem is, de 
2012. március 26-ra befutott az 
utolsó önéletírás is.

– És akkor kellett nekiesni a 
kéziratnak? 

– Nem, a beérkezett szöve-
geken menet közben végeztem 
a szerkesztést, igyekezve minden 
írásnak megőrizni a terjedelmét, 
stílusát. 104 egykori évfolyam-
társból 84-en tekintettek vissza 
életükre, illetve rokonok, család-
tagok, osztálytársak írtak nagyon 
szépen és meghatóan azokról, 
akik már nincsenek közöttünk. 
Munka közben, hosszas töpren-
gés után alakítottam ki a könyv 
szerkezetét is. A kötet rövid elő-
szóval kezdődik, amelyben elma-
gyarázom a szerkesztési szempon-
tokat, ezt az osztálytársakhoz írt 
levél követi, majd összegzést ké-
szítettem egykori iskolánk név-
változásairól az idők folyamán, 
mert a szövegekből kitűnt, hogy 
majd mindenki másként emlék-
szik az iskola nevére. Ezután a 
könyv tartalmazza mindhárom 
1962-es osztály teljes névsorát, 
azoknak a pedagógusoknak és 
iskolai személyzetnek a név-
jegyzékével egyetemben (Dénes 
bácsival, a pedellussal bezáró-
lag), akik 1958–1962 között 
tanítottak vagy segítségünkre 
voltak. Az oldalak zömét az 
életutak felidézése teszi ki, itt 
mindenki írását a korabeli tab-
lóképe illusztrálja, illetve egy 
olyan, a szövegből kiragadott 
címmel kezdődik, amelyről úgy 
éreztem, hogy jellegzetes, érde-
kes és olvasásra csábít. A köny-
vet a további kapcsolatfelvételre 
vagy kapcsolattartásra alkalmas 
címjegyzék és egy tizenhat ol-
dalas, színes fotómelléklet köve-
ti, amely a mai arcunkat rögzíti 
– tágabb értelemben is, gyer-
mekekkel, unokákkal együtt. A 
képek elhelyezésénél, terjedelmi 
korlátok miatt, nagy szükség volt 
Para István tördelőszerkesztő 
hozzáértésére, a fedőlap Botár 
László képzőművész munkáját 
dicséri, az egész kötet pedig az 
Alutus nyomda szakértelmét.

– És a könyv címét hogy találta 
meg? 

– Sokat töprengtem rajta. Az 
Ötven év után – újra együtt címet 
végül is az a gondolat sugallta, 
hogy ebben az emlékkiadvány-
ban szövegeinkkel, neveinkkel, 
az elhunyt osztálytársak emlékét 
felidéző szavainkkal valameny-
nyien újra együtt vagyunk. És 
nem csupán egymásnak, hanem 
gyermekeinknek, unokáinknak 
is megpróbálunk átadni valamit 
mindabból, ami velünk történt 
egy olyan korban, amely a máso-
dik világháború utolsó éveiben 
indult, század- és ezredfordulón 
átívelt, és egymást követő társa-
dalmi kísérletekben ugyancsak 
bővelkedett. És persze mindeb-
ben ott rejtőzik a gondolat is: 
talán így sikerül megőrizni a vég-
telen időnek egy olyan parányi 
töredékét, amelyet egész egysze-
rűen emberéletnek nevezünk, és 
amelyet a maga változatosságá-
ban mindannyian igyekeztünk 
méltó tartalommal megtölteni.

– Így nevezhetném a kötetet 
akár egyfajta korrajznak is? 

– Természetesen. Ez a korból 
fakadó magántörténelmek gyűj-
teménye, és biztos vagyok ben-
ne, hogy a társadalomkutatók is 
előbb-utóbb ráfigyelnek.

– És végül egy személyes kérdés: 
hogyan jellemezné Székedi Ferenc 
a saját életútját?

– Mint több osztálytársam-
nak, akadt néhány hajtűkanyar. 
Műszaki pályára készültem, ra-
jongtam a matematikáért, de 
végül a média minden ágában 
dolgozó újságíró lett belőlem, és 
egész, közéleti szerepvállalással 
megtűzdelt életem a nyilvános-
ság porondján telt el. Arcomról, 
hangomról, írásaimról a legvá-
ratlanabb helyeken felismernek, 
noha én valahol a mélyben meg-
maradtam annak a kockafejnek, 
aki mindig a könyvei között 
érezte volna a legjobban magát. 
De ha már így alakult, akkor azt 
is elmondom: minden szavam-
mal európai értékeket, európai 
gondolkodásmódot szerettem 
volna meghonosítani szűkebb 
és tágabb hazámban, mert va-
lóban hittem abban, hogy ez 
közelebb hozza egymáshoz az 
embereket. Négy évtizednyi új-
ságírás és közéleti munka után, a 
nacionalizmusok újabb fellángo-
lását látva, egyre kevésbé bízom 
abban, hogy ez sikerült. Az élet 
egyike marad azoknak a mindig 
átalakuló, sokismeretes egyenle-
teknek, amelyekben jóval több 
az ismeretlen, mint az egyenletek 
száma, így szinte bizonyos, hogy 
egyértelműen, egyértékűen soha 
nem lesznek megoldhatók…

Burus János Botond

A résztvevők évről évre növek-
vő száma miatt most már sza-
badegyetemként is működhet-
ne az erdélyi táncházzenészek 
találkozója. a szakma fontos 
képviselőinek a részvételével 
zajló rendezvény tegnap kezdő-
dött és vasárnap zárul.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Bár Romániában még min-
dig megoldatlan kérdés a 
népzeneoktatás, egyre több 

fiatal érdeklődik a régi, hagyomá-
nyos stílus iránt. Nekik nyújtanak 
alternatív tanulási lehetőséget a 
táncházak – ahol az idősebb ge-
nerációval együtt szólaltathatják 
meg hangszereiket – és a gyimesi 
Borospatakon megszervezett Er-
délyi Táncházzenészek Találko-
zója.

– Egyre több a fiatal zenész, 
tavaly hetvenöt résztvevője volt 
a találkozónak. Ez nagyon szép 
szám, ugyanis 10-15 évvel ezelőtt 
legtöbb húsz zenész fordult meg a 
rendezvényen – mondta Molnár 
Szabolcs főszervező.

A látogatók számát és a talál-
kozóra meghívott előadók név-

sorát tekintve elmondható, hogy 
a rendezvény komoly szakmai fó-
rummá, nyári szabadegyetemmé 
fejlődött.

A találkozón dr. Könczei 
Csongor néprajzkutató, a Nem-
zeti Kisebbségkutató Intézet 
munkatársa a magyarpalatkai ze-
nészekről tart előadást, Könczei 
Árpád zeneszerző és koreográfus 
a zenész-táncos összefüggésekről 
beszél. Jelen lesz a budapesti Ha-
gyományok Házának igazgatója, 
Kelemen László is, aki az Utol-
só óra program projektvezetője, 
amely célja, hogy az erdélyi, fel-
vidéki, kárpátaljai, partiumi, bán-
sági és délvidéki magyar népzene 
rögzített gyűjtéseit  hozzáférhe-
tővé tegye. – Ebből az anyagból 
hoz el egy 60 gigabájtnyi gyűjte-
ményt a rendezvényre – tájékoz-
tatott Molnár.

Az Erdélyi Táncházzenészek 
Találkozójára egyébként Hargita 
és Maros megyei zenészek érkez-
nek a legtöbben, de a szórványvi-
dékről is vannak érdeklődők. A 
rendezvény támogatója Hargita 
Megye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Kulturális Központ és a Nemzeti 
Kulturális Alap.

Székedi Ferenc zsögödi udvarán a most megjelent könyvön dolgozik

erdélyi táncházzenészek találkozója

Szakmai fórummá 
nőtte ki magát

konszenzusra és együttműkö-
désre kéri az mpp (magyar 
polgári párt) és emnp (erdé-
lyi magyar Néppárt) vezetőit 
Borboly csaba, amely szerinte 
az etikai kódex, valamint egy 
közös együttműködési megál-
lapodás elfogadásában mutat-
kozhatna meg a választások 
alatt és után is.

HN-információ

Együttműködésre, emellett 
a korábban kidolgozott eti-
kai kódex elfogadására kéri 

Borboly Csaba csíki RMDSZ-
elnök az MPP és EMNP vezető-
it, abból a megfontolásból, hogy 
„ne folytatódjon a mocskolódó 
kampány, és hogy a pártok ne 
ellenfelekként, hanem versenytár-
sakként tudjanak együtt dolgoz-
ni a választások után is”. Hargita 
Megye Tanácsának elnöke ugyan-
akkor kezdeményezést indít an-
nak érdekében, hogy megegyezés 
szülessen a többségben románok 
által lakott településeken arról, 
hogy kölcsönösen léptessenek 
vissza magyar jelölteket, így nö-
velve a településen a magyar pol-
gármesterjelölt megválasztásának 
esélyeit. A csíki RMDSZ elnöke 
továbbá egy politikai együttmű-
ködési megállapodást is megfogal-

mazott, amelynek elfogadásával 
és betartásával a magyar pártok 
a választások után együtt tudná-
nak működni, közösen készülve az 
októberi parlamenti választásokra. 
Ez az együttműködési javaslat tíz 
pontban foglalja össze azokat a 
célokat, amelyekért a pártoknak 
a választások után közösen kelle-
ne dolgozniuk. 

– A széthúzás a jelenlegi hely-
zetben romboló erejű lehet. Azt 
szeretnénk, hogy a pártok képvise-
lői ne ejtsenek sebeket egymáson, 
ne teregessék ki egymás szennye-
sét, emellett ne támadják egymást 
a kampány hátralevő időszakában, 
hogy a választások után is lehessen 
együtt dolgozni. Erős összefogásra 
van szükség, nem széthúzásra – fo-
galmazott Borboly. 

Az együttműködési megállapo-
dásban szó van arról, hogy nem sza-
bad privatizálni a közműveket, össze 
kell hangolni a Mikó-tervet, vala-
mint a konzultáció alatt levő Gaz-
daságfejlesztési Program mentén 
kell haladni, folytatni kell a székely 
termékek népszerűsítését, a gazdák 
támogatását, a kisfalu-programot, az 
egyházak és a szórvány támogatását, 
a megyei kórház fejlesztését, a turiz-
mus kiépítését, illetve a további kö-
zös együttműködést – függetlenül a 
kialakuló erőviszonyoktól.



Aszfaltozás a községi utakon, a 
lázárfalvi kultúrház teljes körű 
felújítása, délutáni foglalkoz-
tató központ, turisztikai iroda, 
illetve a szennyvízcsatorna 
építése kezdődhet a közeljö-
vőben Csík kozmás községben. 
A helyi önkormányzat pályá-
zatainak kö szönhetően a pénz 
megvan, jelenleg az egyetlen 
akadályt a bürokrácia jelenti: 
folyik a közbeszerzési eljárás a 
kivitelezők azonosításáért. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Mindössze tizedik szüle-
tésnapját ünnepli idén 
önálló községként Csík-

kozmás, de településfejlesztésből 
akár leckét is adhatna másoknak. 
Ezt sugallja a látogató szemébe 
ötlő rendezett, jó gazdáról árul-
kodó falukép, pedig, mint Bodó 
Dávid polgármester felvilágosí-
tott, több nagyszabású beruhá-
zás csak a közeljövőben ölt majd 
testet a településen. A 322-es 
vidékfejlesztési tengely kiírá-
sát kihasználva 2,5 millió eurós, 
többkomponensű EU-s pályázat 
nyomán 18 kilométer községi 
út aszfaltozása esedékes Kozmá-
son, illetve a községhez tartozó 
Lázárfalván, de épül délutáni fog-
lalkoztató az óvodások számára, 
illetve a lázárfalvi kultúrház teljes 
felújítása-bővítése kezdődik majd 
a közeljövőben. A település útjai-
nak aszfaltozása mellett a projekt 
nyomán az esővízelvezető árkokat 
is korszerűsítik, betonozott sán-
cok védik majd a felújított úttes-
tet, illetve a lakosok ingatlanjait a 
csapadék eróziójától. Emellett si-
került forrásokat találni a szenny-
vízhálózat kiépítésére is, a község 

mindkét településének csatorná-
zását megoldó nagyszabású mun-
kálat kivitelezésére már kiírták a 
közbeszerzési eljárást. A lehívott 
6,5 millió lej elég lesz az egyes 
háztartások csatlakozási költ-
ségeire is, legalábbis a pályázati 
összegből a kapukon belülre ke-
rül a gerincvezetékhez vezető ág. 
A helyi önkormányzatnál azzal is 
számoltak, hogy a települést át-
szelő, a frissen felújított E576-os 
jelzésű európai út mentén nem 
lesz egyszerű a csatornázás, felte-
hetően kézi erővel kell majd kiás-
ni a sáncokat. – Belekalkuláltuk 
a várható nehézségeket, többlet-

költségeket – pontosított a pol-
gármester. A szennyvízhálózat 
kiépítésére írt nyertes pályázat 
kifutási ideje 36 hónap, az önrész 
10 százalék. – Kikerül az összeg 
az önrészre – közölte lakoniku-
san Bodó. A derítőállomást kö-
zösen építik Tusnád községgel, a 
tervezett létesítmény kapacitá-
sát tekintve kezelni tudja majd 
mindhárom település szenny-
vizét. A kozmási ivóvízhálózat 
kiépítése már 2002-ben lezá-
rult, a község saját vízbázissal, 
vízbefogó létesítménnyel, szű-
rőállomással rendelkezik, míg 
Lázárfalván a „tusnádi víz” fo-

lyik a csapokból. Gondoltak a 
környéki tájak, történelmi hely-
színek, például a Szent Anna-tó 
vagy a Nyergestető turisztikai 
vonzatának készpénzre váltásá-
ra is, többek között szintén egy 
nyertes pályázat nyomán 990 
ezer lejt sikerült lehívni egy tu-
risztikai központ létesítésére, 
ahol három állandó alkalmazott 
fogadja majd az érdeklődőket, de 
születnek jól megszerkesztett, a 
települést és környékét népsze-
rűsítő szórólapok is, illetve érin-
tőképernyős információs pultok 
szolgálják majd a látogatókat a 
projekt nyomán.
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csíkkozmás

A község fiAtAl, de lendületes A településfejlesztésben

A példamutató „tízéves”

KulCsos házAK, sportbázis, állAtpiAC és pArKosítás

Újjászületett középületek, közterek

Elsőként a megyében

Hallatszik az idők szava Csík-
kozmáson, hiszen amellett, 
hogy talán a megye legaktívabb 
néptánccsoportját, a Bojzás 
együttest tartják fenn, külön 
hangsúlyt fektetve az aprók, 
a Bojzácska-tagok oktatására, 
a településen született a me-
gye első feldolgozói-értékesí-
tési gazdaszövetkezete. Bodó 
Dávid polgármester, illetve 
Virág György alpolgármester 
is burgonyatermesztő, így saját 
bőrükön érezve a pityókater-
melők értékesítési nehézségeit, 
megpróbáltak lépéseket tenni 
a gazdatársadalom megsegíté-
sére. A külföldi példán okulva 
az értékesítési szövetkezetbe 
való tömörülést látták a ha-
tékony értékesítés járható út-
jaként. Ezért fektettek be egy 
csődbe ment cég ingatlanjának 
megvásárlásába, ahol hosszas 
huzavonát követően, a megyei 
önkormányzat segítségével ki-
alakulhatott a burgonyacso-
magoló vonal. A gépsornak 
köszönhetően a szövetkezeti 
tagok tetszés, illetve a keresleti 
igényeknek megfelelő nagyságú 
kiszerelésbe csomagolva tehetik 
piacosabbá az alcsíki pityókát. 
Kis lépésnek tűnhet, az is igaz, 
hogy a működtetők elmondása 
alapján van még bővítenivaló 
a létesítményben, de minden-
képp az első olyan jövőbe muta-
tó kezdeményezés, amely az eu-
rópai mezőgazdaság értékesítési 
gyakorlatát importálva próbálja 
megkönnyíteni az eladást a csí-
ki pityókatermelők számára.  

Körkép

A középületek bővítésére, új 
létesítmények építésére, a tu
rizmus fellendítésére és a szép 
falukép kialakítására töreke-
dett a csíkkozmási önkormány-
zat az elmúlt időszakban a na-
gyobb kaliberű modernizálást 
elősegítő fejlesztések mellett.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egyházat, oktatási intéz-
ményeket támogatott és 
bővített Csíkkozmás köz-

ség önkormányzata, sportbázis 
kiépítése folyik a településen, 
emellett pedig több beruházás is 
megvalósult az uniós pályázatok 
révén, valamint a megyei tanács 
segítségével. 

–A helyi óvodát szépítettük, 
a kozmási és lázárfalvi iskolákat 
is bekerítettük, asztalosmunká-

kat végeztettünk, így bővítettük 
az oktatási intézményeket a lehe-
tőségekhez mérten. Megtörtént 
2010-ben a kozmási Teleház új-
rafödése, ebben az évben pedig 
megalakult a Tuzson János nevét 
viselő fúvószenekarunk, amely-
nek hangszereit mi vásároltunk. 
Tűzoltóautót vásároltunk a pol-
gárvédelem hatékony működésé-
nek elősegítése érdekében, vala-
mint elkezdtük a Nyergestetőn 
a parkoló kialakítását és a temető 
sétányainak térkövezését. Ravata-
lozója is lett a községnek Hargita 
Megye Tanácsának köszönhető-
en, ami mellett – szintén a megyei 
önkormányzattal partnerségben 
– két kulcsos házat építtettünk 
a csíkkozmási Sószékfürdőn, va-
lamint a lázárfalvi Nyírfürdőn 
– ismertette a községben történt 
kisebb megvalósításokat Bodó 

Dávid, Csíkkozmás polgármes-
tere. Az elöljáró azt is elmondta, 
turisztikai szempontból jelentős 
beruházásokról van szó, hiszen 
a fürdőket gyógyhatásuk miatt 
sokan látogatják, így az itteni 
turizmust hivatottak fellendíte-
ni a kulcsos házak. Az épületek-
be már csak a villanyt kell beve-
zetni, ami a megyei önkormány-
zat segítségével idén feltehetően 
meg is történik. 

– Sikeresen pályáztunk egy 
sportbázis kialakítására, amely 
már 70 százalékban elkészült. 
Folytatjuk az építkezést a továb-
bi kormánypénzek érkezésének 
függvényében. Amit még fon-
tosnak tartok, az a helyi állatpiac 
megnyitása, amely a térség gaz-
dálkodó embereit hivatott segíte-
ni. Igaz, a forgalom egyelőre nem 
túl nagy, de reméljük, hogy ez a 

jövőben változni fog – bizako-
dott az elöljáró. – Az elmúlt idő-
szakban patakmeder-szabályo-
zásra, illetve három híd megépí-
tésére is sor került a községben. 
A falu arculatának színesebbé 
tételéért pályázatot nyújtottunk 
be a környezetvédelmi minisz-
tériumhoz, a lehívott összeg egy 

park létrehozását tette lehetővé. 
A közel ezer elültetett dísznö-
vény biztosítja a park szépségét, 
a kialakított zöldövezetet folya-
matosan karbantartjuk. A fából 
készült játékokkal tarkított park 
nemcsak a gyerekek örömére 
szolgál, a felnőttek is jól érzik ott 
magukat – emelte ki Bodó.

Felújított források, tornácos vendéglak. Sószékfürdő jövője

Bodó Dávid polgármester tervez. Nagy építkezések helyszíne lesz Csíkkozmás fotók: tamás attila
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hirdetés

– Elnök úr, többször is elmond-
ta, hogy az elmúlt 22 év legnehezebb 
önkormányzati választására készül 
június 10-én az erdélyi magyarság. 
Miért?

– Az elmúlt esztendők választásai 
sem voltak könnyűek, viszont az idei 
választás azért lesz a legnehezebb, 
mert először fordul elő 22 esztendő 
után, hogy olyan megméretkezés 
lesz Székelyföldön, Partiumban, 
Közép-Erdélyben és a Szórványban 
is, amelyen három magyar szervezet 
versenyzik a szavazatokért. A Ma-
gyar Polgári Párt indult 2008-ban is, 
idén indul Tőkés László pártja, az Er-
délyi Magyar Néppárt. Az RMDSZ 
ezekkel a versenypártokkal készül 
megméretkezni, az általuk kezdemé-
nyezett negatív kampánynak pedig 
már láthattuk az első jeleit, amikor 
megszórták Erdélyt RMDSZ-
ellenes matricákkal. Tehát egy ilyen 
versenyből kell nekünk győztesként 
kikerülnünk. Mi mindig is a párbe-
széd, az együttműködés hívei vol-
tunk, ezért mondtuk már hónapok-
kal ezelőtt, hogy az RMDSZ ajtaja 
nyitva áll, a kulcsot eldobtuk. Ez volt 
a mi üzenetünk. Tőkés László pedig 
februárban leszögezte, nem akar-
nak együttműködni az RMDSZ-
szel. Tehát nagyon határozottan el 
kell mondani: az összefogást, az 
együttműködés lehetőségét nem 
az RMDSZ utasította el. 

– Ilyen körülmények között ho-
gyan készül a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség a választásokra? 

– 2012-ben a Romániai Magyar 
Demokrata Szövetségnek az a cél-

kitűzése, hogy ugyanannyi mandá-
tumot szerezzen az önkormányzati 
választásokon, mint 2008-ban. Az 
önkormányzatokban való jelenlét 
kiemelten fontos a Szövetség szá-
mára, hiszen az elmúlt kormányzati 
ciklus alatt megvalósított decentrali-
záció számos olyan jogkört, döntést 
adott a megyei és helyi önkormány-
zatok kezébe, amelyek a magyar kö-
zösség életét, mindennapjait megha-
tározzák. Éppen ezért az RMDSZ 
választási programját az Erdélyi 
Konzultáció alapján, a felkeresett 
80 000 család által meghatározott 
problémák és igények alapján ír-
tuk meg. Ezt a programot nem egy 
RMDSZ-irodában találtuk ki, a mi 
választási programunkat az erdélyi 
magyar emberek írták. 

– Hogyan szólítják meg a válasz-
tókat? Az RMDSZ nagyon nehéz 
időszakban vállalt kormányzati sze-
repet, ez hogyan befolyásolhatja Ön 
szerint a szavazási kedvet? 

– Valóban, az elmúlt négy 
év politikai szempontból nehéz 
volt, hiszen 2008-tól 2009-ig az 
RMDSZ ellenzékben volt, majd 
2009 végén kormányzati szerepet 
vállaltunk olyan körülmények kö-
zött, hogy gazdasági válság söpört 
végig Európán. 2012. május elejétől 
pedig ismét ellenzékben vagyunk. 
Bármerre is jártam az országban, 
azt tapasztaltam, hogy a gazdasági 
válság ellenére kézzel fogható fejlő-
dés történt Erdély magyarlakta te-
lepülésein, ez a kormányzati és ön-
kormányzati eszközök összehangolt 
felhasználásának köszönhető. Én 
azt szeretném, ha tiszta kampányt 
láthatnék a következő három hét-
ben, de sajnos, már láttunk néhány 
példát, ami arra utal, hogy mások 
nem így gondolják. Véleményem 
szerint a verseny utáni együttműkö-
dés egyik fontos kiindulópontja az, 
hogy a kampányban létezzen egy 
erkölcsi minimum, ami alá ne men-
jen le senki, hiszen azt átlépve nehéz 

lesz egymással szóba állni a választá-
sok után. Az RMDSZ nem folytat 
negatív kampányt, mi a jelöltjeink 
tapasztalatára, eredményeire, meg-
bízhatóságára építünk.

– A Romániai Magyar Demokra-
ta Szövetség ellenzékbe került. Melyek 
az előnyei és melyek a hátrányai az új 
helyzetnek az RMDSZ számára?

– Amikor a magyar érdekképvi-
seletet vállaltuk, azt mondtuk, hogy 
a politikai eszköztár teljes egészét 
használni kívánjuk. A kormányzás 
is eszköz, amit legjobb tudásunk 
szerint használtunk, és szerintem 
hatékonyan tettük ezt, a gazdasági 
válság közepette is. Az ellenzékben 
is van élet, az ellenzékiség is a par-
lamenti politizálás eszköze. Ellen-
zéki pártként ugyancsak a magyar 
közösség érdekeit fogjuk képviselni. 
A cél a közösségi érdekek képvise-
lete, a többi ehhez képest mellékes. 
Nyilván, nem lehet annyira hatéko-
nyan képviselni a közösség érdekeit 
ellenzékben, ezt belátom. Ám ez 
nem jelenti azt, hogy a kormányzást 
mindig, mindenáron, bármilyen 
körülmények között vállalni kell. 
Sőt azt gondolom, vannak olyan 
helyzetek, amikor a kormányzást 
nem lehet vállalni és nem kell vállal-
ni. A Szövetség ebben a helyzetben 
is a nyitottság, a politikai párbeszéd 
híve marad.

– Miről tud tárgyalni az 
RMDSZ az USL-vel, ha már kor-
mányzásuk kezdetén egy szerzett jog 
visszavonására készülnek? Melyek 
azok a kérdések, amelyek nem képez-
hetik politikai vita tárgyát?

– Végig fogjuk beszélni azokat a 
kérdéseket, amelyek most bennün-
ket foglalkoztatnak: a kisebbségi 
jogok, a szerzett jogok, a választási 
rendszer. A kisebbségi jogok, a szer-
zett jogok nem lehetnek politikai 
perpatvar tárgyai. Mi azonban csak 
olyan választási rendszert tudunk 
elfogadni, egyáltalán olyan választá-
si törvényről tudunk érdemben tár-
gyalni, amely megtartja az arányos 
képviselet elvét, a magyar közösség 
arányos képviseletét. Az elv betar-
tása nélkül bármilyen választási 
rendszer a politikai képviselet teljes 
torzulásához vezethet. Az Európai 
Unió országaiban, egyetlen kivé-
teltől eltekintve – Nagy-Britannia 
– az arányos képviseleti rendszer 
különböző módozatai működnek. 
Huszonkét esztendő után Romá-
niának sem kellene más rendszerre 
áttérnie.

– Hogyan befolyásolja az 
RMDSZ jelöltjeinek esélyét az, 
hogy több erdélyi településen ma-
gyar–magyar verseny lesz a helyha-
tósági választásokon?

– Azok, akik nem érdekeltek 
a magyar képviseletben, és tudják, 
hogy semmi esélyük nyerni a válasz-
tásokon, csak azért indítanak jelöl-
teket, hogy minél rosszabb legyen 
az erdélyi magyar közösségnek. Ez 
nagyon rossz megközelítés. Minden 
egyes jelölt, olyan településeken, 
mint Szatmárnémeti, Nagyvárad 
vagy Marosvásárhely, ahol 50 száza-
lék alatt van a magyarság, befolyásol-
ja az esélyeinket, ennek ellenére én 
abban bízom, hogy a 2008-as ered-
ményeinket tudjuk hozni. (x)

Kelemen Hunor: legfontosabb szövetségesünk az erdélyi magyarság!
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Körkép

> Osztják a „fapénzt”. Azok a szemé-
lyek, akik magánházban laknak, de jogosul-
tak a fűtéstámogatásra, az úgynevezett „fa-
pénzre”, jövő héten hétfőtől szerdáig, 10–14 
óra között vehetik át a támogatás összegét a 
polgármesteri hivatal szociális osztályának 
Kárpátok utcai székhelyén – tájékoztatott 
Csibi Márta, a gyergyószentmiklósi önkor-
mányzat sajtószóvivője. Egyben jelezte azt 
is, hogy ez az utolsó, márciusra szóló támo-
gatási összeg, amit az elmúlt fűtésidényre 
igényeltek az érintettek.

> Lakossági fórum Gyergyószent mik
lóson. A víz- és szennyvízhálózatra való csat-

lakozásról, a beruházás jelenlegi helyzetéről, 
illetve várható előrehaladásáról kaphatnak 
információkat a lakók a hétfőre meghirde-
tett lakossági fórumon. A Salamon Ernő 
Gimnázium dísztermében 18 órától kezdő-
dő fórumon kérdéseket tehetnek fel a pro-
jekt irányítóinak, illetve a megvalósításért 
felelős műszaki és közbeszerzési szakértők-
nek. A fórumot Gyergyószentmiklós ön-
kormányzata, a helyi közüzem, a Go Rt. és a 
Grup Arcons Rt. szervezi.

> Gyergyói sikerek a Médiabefutón. 
Négy tehetséges fiatal jutott be Gyergyó 
térségéből a Médiabefutó marosvásárhe-

lyi döntőjébe. György Botond borzonti 
humorista a vers-próza kategóriában első 
helyezett lett, emellett különdíjban is ré-
szesült. Az ének-zene kategória nívódíjasa 
a gyergyószentmiklósi Fazakas Bernadett 
lett, és különdíjat kapott a The Socks 
együttes. A zenekart az EU-táborban is 
láthatjuk. Nem ismert azonban a közön-
ségdíj sorsa, erről ugyanis internetes sza-
vazással döntenek. A produkciók hétfőtől 
megtekinthetők a mediabefuto.ro olda-
lon, és két hétig lehet majd szavazni rájuk.

> Folytatják az ifjúsági lakások javí
tását. Bár az önkormányzat már aláírta az 

ifjúsági lakások átvételi szerződését, a kivi-
telezőknek nem folyósították a javításokat 
fedező garanciapénzt, mivel az építkezést 
vezető cég korábban ígéretet tett arra, hogy 
befejezik az elmaradt munkálatokat. A 
jegyzőkönyv szerint már minden felmerült 
problémát orvosoltak is – a lakók mégis 
elégedetlenek a végeredménnyel. Mezei Já-
nos polgármester felhívta az ifjúsági laká-
sok bérlőinek figyelmét, hogy legkésőbb 
jövő hétig készítsenek egy listát az ingat-
lanokban fennálló problémákról, amelyet 
továbbítanak az építő cég felé, hogy ne a 
lakók költségén kelljen elvégezni az elma-
radt javításokat.hí
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Számítógépeket ajándékoztak a gyergyóSzentmiklóSi roma iSkolának

A billentyűzet nem lesz idegen

gyergyó

a gyergyószentmiklósiak becsa
pásával vádolja mezei já nos 
polgármester a helyi rmdSz 
helyhatósági választásokat fel
vezető kampányában dolgo
zókat. Erős Levente kampány
koordinátor és magyari levente 
tanácsos cáfolja a városvezető 
kijelentéseit.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Többen jelezték, hogy a 
Felszegben egyes helyeken 
a lakók megkérdezése és 

írásos beleegyezése nélkül válasz-
tási pannókat helyeznek el az ud-
varokon. Ami megdöbbentő volt 
számomra, hogy sok helyen – főleg 
idős, beteg embereknél – úgy mu-
tatkoztak be, mint a hivatal alkalma-
zottjai. Elmentem több helyszínre, 
beszéltem az ott lakókkal, és kide-
rült, hogy ezekre a hirdetőtáblákra 
az RMDSZ plakátjai kerültek fel. 
Sajnálattal vettem tudomásul, hogy 
az RMDSZ félrevezette a jóhisze-
mű lakókat, kihasználta, becsapta 
őket. Ismét bebizonyosodott, hogy 
a szövetség nem tud tisztességes 
kampányt folytatni, hiába hangoz-
tatják ennek ellenkezőjét – fogal-
mazott Mezei János polgármester 
saját Facebook-oldalán, majd ezt 
követően tegnap sajtótájékoztatón 
adott hangot felháborodásának. 
Mezeit az zavarja, hogy a pannókat 
kihelyezők a polgármesteri hivatal 
alkalmazottjainak mondták ma-
gukat. – Kampányolni, plakátolni 

természetesen bárkinek lehet, de 
nem ilyen aljas húzásokkal – jelen-
tette ki. 

A sajtótájékoztatón szót kért 
az RMDSZ képviseletében Erős 
Levente kampánykoordinátor és 
Magyari Levente tanácsos. Mind-
ketten cáfolták, hogy bárkit is be-
csaptak volna a hirdetőtáblák ki-
helyezésénél, és ennek igazolására 

felmutatták a területtulajdonosok 
által aláírt beleegyezést. 

Mezei viszont nehezményezte, 
hogy a nyomtatványon külön, tollal 
írva tüntették fel, hogy az RMDSZ 
számára kérik az engedélyt. Azon-
ban a formanyomtatványt az önkor-
mányzat állította ki, és azokban ele-
ve üresen, kitöltendőként szerepel a 
megfelelő rubrika – így az RMDSZ 

képviselői értetlenül szemlélték az 
elöljáró dühkitörését. A heves szóvál-
tás során Mezei többször is elhagyta 
a termet, majd átnézve az aláírásokat, 
azt próbálta bizonyítani, hogy csalás 
történt, mivel 43 táblát helyeztek el, 
de csak 36 aláírás szerepel az íven. 
Kiderült azonban, hogy a hiányzó 
részeken RMDSZ-es jelölteknek 
vagy tisztségviselőknek kellett vol-

na aláírniuk, jelezve, engedélyezik, 
hogy telkükön kampányplakátokat 
helyezzen el a szövetség. Akik aláír-
ták, hogy beengedik udvarukra az 
RMDSZ-es kampányplakátokat, 
egyhangúlag állították: az RMDSZ 
fordult a kéréssel hozzájuk, tudják, 
hogy melyik párt reklámjának adták 
a helyet. 

Mezei az RMDSZ számlájára 
írta azt is, hogy a plakátok kihe-
lyezése előtt kötelesek lettek volna 
leadni az lakók beleegyezését tar-
talmazó íveket, de amikor Magyari 
Levente kérte, hogy mutassa be az 
MPP által beadott íveket, azt vála-
szolta: „Most nem ez a probléma.” 
Mivel a sajtó és az RMDSZ képvi-
selete követelte a dokumentumok 
bemutatását, behívták Kémenes 
Lászlót, az MPP helyi irodave-
zetőjét, aki hozott néhány, cégek 
által aláírt ívet, de azt mondta, ők 
sem adták le még a hivatalba a kér-
vényt, pedig már a város majd ösz-
szes pontján elhelyezték a plakátja-
ikat. Emellett felmerült az is, hogy 
a kampánypannókat éppen azzal a 
céllal helyezte ki az önkormányzat, 
hogy ne legyenek a kerítéseken pla-
kátok – Mezei János és az MPP rek-
lámjai mégis városszerte láthatók a 
kerítéseken. Mezei előbb tagadta, 
hogy plakátokat ragasztottak volna 
kerítésekre, majd amikor konkrét 
példát említettek, azt állította: nem 
tud róla, nem ő rakta ki azokat, így 
nem is az ő felelőssége – egyébként 
is külön megbízott emberei vannak 
erre a célra. 

a számítógéphasználat alapkész
ségeit tanulhatják a téglagyár ut
cai roma iskola diákjai, akik egy 
Egerből érkező adomány révén ju
tottak használt számítógépekhez. 
az iskolában korábban nem volt 
semmilyen informatikai eszköz. 

M. R. 

Baráti kapcsolatok révén 
Eger városából hat hasz-
nált, de minden szükséges 

eszközzel felszerelt számítógép 
érkezett Gyergyószentmiklósra 
adományként, amelyből kettőt 
már át is adtak a roma iskolának. 

– Az iskolában még nem volt 
hasonló készülék, pedig már az 

elemi osztályosok tanrendjében is 
szerepel az informatikai oktatás. 
Az adománynak köszönhetően 
ezt a hiányosságot most már tud-
juk pótolni – közölte Kari Attila 
roma ügyekkel megbízott tanfel-
ügyelő. 

A számítógépekre Tamás Kál-
mán felügyel, akit egy éve nevez-
tek ki a roma iskola gondnoká-
nak. Kari Attila elmondta, amióta 
valaki vigyáz a rend fenntartására 
a tanintézményben, azóta lénye-
gesen csökkentek a rongálások, 
egyre több figyelmet tudnak for-
dítani az épület díszítésére is. Me-
zei János polgármester véleménye 
szerint ez „nagyon jó lehetőség a 

közel száz diákot számláló roma 
iskolának arra, hogy új utakat 
nyisson meg az ott tanulóknak”. 
Úgy fogalmazott: a számítógép-
használat elsajátítása is egy esély, 
hogy a gyermekek felnőttként 
majd jobban boldogulhassanak, 
mint szüleik. A közeljövőben 
egy nyomtatóval gazdagítanák a 
felszerelést, hogy a gyermekek, 
miután megismerkedtek a gép 
kezelésének alapjaival, kezükbe is 
vehessék munkájuk eredményét, 
legyen az rajz vagy gépelt szöveg. 
A roma iskolának adományozott 
számítógépek mellett további né-
gyet a polgármesteri hivatalnak 
ajándékoztak az egri barátok.

Magánterületen elhelyezett, választási plakátok elhelyezésére szolgáló pannó. Vitát kavart az RMDSZ és az MPP között fotó: miklós réka

A két tanteremben elhelyezett számítógépeken felváltva tanulnak a roma gyerekek

átveréSSel éS cSaláSSal vádolja mezei jánoS az rmdSzt

Botrányba fulladt sajtótájékoztató



Homoródfürdő

Szezonnyitó 
motorostalálkozó

Hatodik alkalommal szervezi 
meg hétvégén szezonnyitó mo
toros találkozóját a szé kely ud
varhelyi Independent Eagles 
M.C. A motoros felvonulás a 
mártonÁrontérrőlindulHomo
ródfürdőre,a rendezvényhely
színére.Koncertek,vetélkedők
színesítik a programot.

HN-információ

Immár hatodik alkalommal szer
vezi meg a szezonnyitó mo toros
találkozóját Homo ród für dőn 

május 18–20. között a 2006ban ala
kult, udvarhelyi Independent Eagles 
motorosklub. A résztvevők ma 17 
órakor indulnak a Márton Áron 
térről Homoródra, ahol esténként 
koncertek várják a szórakozni vágyó 
motorosokat és érdeklődőket. Nem 
fognak unatkozni, akik a hétvégén 
kilátogatnak a szezonnyitó partira, 
hiszen napközben vetélkedők, sör
sátor, lacikonyha, szombaton pedig 
ingyenebéd vár majd mindenkit. 
Helyi és magyarországi együtte
sek lépnek fel a homoródi színpa
don: ma este a Hardware, a Rock 
Revolution, az AC/BC magyar
országi AC/DC tributezenekar 
zenél, holnap pedig a Shadows, a 
Score és az Emeretta Rock Band 
szórakoztatja a rockzene kedvelőit. 
Szállásfoglalási lehetőségről vagy 
bármilyen más kérdéssel kapcsolat
ban érdeklődni a 0741–518852
es telefonszámon, az eaglesmc@
gmail.com email címen lehet.

Székelyudvarhelyre is elérke
zett a 74 alkotásból álló Varázs
képek,Székelyföldcímetviselő,
székelyföldifotóművészekalko
tásait bemutató gyűjteményes
kiállítás. A tegnap nyílt tárlatot 
két hétig tekinthetik meg az ér
deklődők.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Asepsiszentgyörgyi Came
ra Club Siculorum, a Kép
vidék Alkotócsoport, 

va lamint a Székelyudvarhelyi 
Mű velődési Ház és a Hargi
ta Megyei Kulturális Központ 
szervezésében tegnap délután 
Szé kely ud varhelyen nyílt meg a 
Va rázsképek, Székelyföld címet 
viselő, székelyföldi fotóművé
szek alkotásait bemutató gyűjte
ményes kiállítás. A Varázsképek, 
Szé kelyföld vándorkiállítás soka
dik állomásaként érkezett a kis
városba, hogy a térség 40 fotó
művésze, 74 alkotáson keresztül 

mutassa meg, hogy milyennek is 
látják ők Székelyföldet.

Toró Attila, a kiállítás szervezője 
a megnyitón elmondta, több oka is 
van annak, hogy megszületett a tár
lat igénye. Az egyik alapelv az volt, 
hogy mivel sok fotótábort szervez
tek Székelyföldön, és ezáltal minden 
kis faluba sikerült eljutni és lefotózni 
az ott élő embereket, szerették volna 
összefogni ezt a sok fotóst, és létre
hozni egy közös kiállítást alkotásaik
ból. A második ok tulajdonképpen 
ebből következett, hiszen felvételeik 
bizonyítékok arra, hogy milyen is 
volt a közelmúltban a Székelyföld, 
ami rohamosan változik.

– Amit ma megörökítünk, az 
nem biztos, hogy a következő év
ben ismét lefotózható lesz – véli 
Toró. A szervező szerint a múltat, 
az eddig még, fennmaradt értékeket 
örökítették meg és  a kiállítással ezt 
mutatják be a nagyközönségnek. A 
tegnap nyílt tárlatnak két héten át 
ad otthont a székelyudvarhelyi mű
velődési ház koncertterme.

Nem korlátozza szolgáltatását 
az Urbana rt., ősztől azok is
kapnak távfűtést, akik olyan
tömbházakban laknak, amely
ben a lakók többsége levált a
rendszerről–cáfoltaaszárny
ra kapott pletykákat Rá duly Mi
hály igazgató.

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

Az utóbbi időszakban nem 
ritkák a távhőszolgáltatással, 
egyáltalán az Urbana Rt.vel 

kapcsolatos „kacsák”, álhírek. Leg
utóbb például – mint arról cikkez
tünk is – az a pletyka kelt szárnyra, 
hogy kilyukadt, és emiatt nem mű
ködik a Bethlen negyedi biomasszás 
kazán. Tegnap Ráduly Mihály, az 
Urbana Rt., vagyis Székelyudvarhely 
távhőszolgáltató vállalatának igaz
gatója egy újabb „érdekes” témával 
kereste fel szerkesztőségünket. Mint 

mondta, az utóbbi három hét alatt 
legkevesebb hét panaszos jelentke
zett cégük székhelyén, mondván, 

„úgy hallották, azokban az udvarhe
lyi tömbházakban, ahol mindössze 
egykét lakó maradt a távhőszolgál

tatáson, ősztől nem fognak nekik 
fűtést adni”.

– Ilyen és hasonló pletykák, 
mendemondák keringenek a vá
rosban, és kezd túl sok lenni belő
lük, ahhoz, hogy véletlen legyen, 
ezért szeretném, ha mindenkivel 
közölnék: szó sincs ilyesmiről, a 
távfűtés minden hálózaton levő 
háztartásnak jár. Sőt tovább foly
tatódik a távhőhálózat fejleszté
se, a város költségvetésében van 
erre a célra összeg elkülönítve, 
így többek között a felső Bethlen 
negyedben kerül sor újabb há
lózatcserére – fejtette ki Ráduly 
Mihály.

Szó sincs tehát a szolgáltatás 
korlátozásáról vagy megszünte
téséről, az igazgató inkább abban 
reménykedik, hogy ha jól halad
nak a hálózatfelújítási munkála
tok, már év végén árcsökkentésről 
tud majd beszámolni. 
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Körkép

> Sétakocsikázás lopott autók-
kal. Szerdáról csütörtökre virradólag 
három gépjárművet is eltulajdonított 
Székelyudvarhelyen két fiatalember. Az 
autókat tegnap reggel lakossági bejelen
tések alapján találták meg a rendőrök: 
egy autót a Szejkefürdőn, a másodikat 
a Szombatfalvi utcában, míg a harmadi
kat a városi stadion mellett parkolták le 
a tolvajok. Az illegális sétakocsikázással 
gyanúsított 15 és 21 éves helyi fiatalem
bert tegnap délután már elő is állították 
a rend őrei, kérve a bíróságtól előzetes 
letartóztatásukat. Két autóban jelentős 
kárt tettek az önjelölt pilóták, a harma

dikat csupán pár méterre mozdították el 
eredeti helyéről.

> Figyelmetlen gyalogost ütöttek el. 
Súlyosan sérült egy gyalogos szerda este 
Felsőboldogfalván, akit egy autó gázolt 
el, miközben szabálytalanul akart átkel
ni az úttesten. Szerdán este, nem sokkal 
tíz óra előtt riasztották a mentőszolgá
lat embereit az esethez: az 53 éves ud
varhelyi S. L. autójával Székelykeresztúr 
felé tartott, amikor elgázolt egy figyel
metlen gyalogost. Az autó vezetője nem 
tudott időben lefékezni ezért elütötte 
az 53 éves helyi B. E.t, akit súlyos sé

rülésekkel a székelyudvarhelyi kórházba 
szállítottak.

> Csapatépítés középiskolásoknak. A 
székelyudvarhelyi Prizma Egyesület 2005 
óta tartja középiskolás osztályközösségek 
számára Nagyító nevű képzéseit, amelynek 
első szintjén az ön és társismeret mellett a 
csapatépítés a fő célja. Idén tavasszal az egye
sület pályázat keretében nyert támogatást 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalától, 
amelynek köszönhetően a hónap közepén, 
azaz május 18–20. között a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kollégium X. B 
osztályát fogadják programjukon.hí
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Hirdetés

Nem zárják el a csapokat. Lesz fűtés Fotó: Balázs attila

fotóKiÁllítÁSnyíltaművelődéSiHÁzban

Varázsképek, Székelyföld

ÚjabbfűtéSeSKacSa

Nem szűnik meg, sőt olcsóbb lesz 

amikora sajtóshúzzaa rövidebbet. Noha közterüle
ten, a megyei úton állva igyekezett fényképeket készíteni, pórul járt a 
manna.ro és az uh.ro internetes hírportálok fotósa, Egyed Ufó Zoltán, 
akinek fényképezőgépét – mondván, hogy jogtalanul fotózik – össze
törte a keményfalvi bánya egyik tulajdonosa, Csergő László. A fotós 
feljelentést tett a rendőrségen, és úgy tűnik, az indulatos bányatulajdo
nos hajlandó is megfizetni a keletkezett kárt. A történet viszont ennél 
többről szól: szakmánk becsületén ejtettek foltot, hisz ma ő, holnap 
pedig meglehet, mi húzzuk a rövidebbet munkánk végzése közben. 
Tegnap több mint huszonöt, országos, megyei és helyi médiaorgá
numnak dolgozó sajtófotós és újságíró „látogatott” el a bányához, így 
tiltakozva és üzenve a médiamunkatársakat bántóknak. (M. L. F.)



Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, General Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment Blandonia Kft. jogi felszámolói minőségében folytatja a nyílt árverést az adós vagyonállományába tartozó 
következő javak értékesítése céljából: 
 kombinált gyalu és fúrógép – 7340 lej; H Sartorius Duseldorf RFG körfűrész – 683 lej; vízszintes csiszológép – 

130 lej; faeszterga – 1361 lej; HBS 610-es körfűrész – 1568 lej; Kabro formázógép – 3518 lej.
Az árverésre 2012. május 25-én 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló székhelyén, és azt hetente megismétlik pénteki 

napokon ugyanabban az órában mindaddig, amíg a készlet tart.
Az árverésen azok a magán és/vagy jogi személyek vehetnek részt, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező 

részvételi garanciát és a részvételi illetéket.
Bővebb felvilágosítás a 0265–261019, 0745–234820 és a 0745–146096-as telefonszámokon.
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A vetésterületek csökkenésében 
is visszaütöttek Hargita megyé-
ben az alacsony burgonyaárak: 
a gumós növényből idén mint-
egy 1300-1500 hektárral kisebb 
területet ültettek be a gazdák. A 
felszabaduló par cellák helyét – 
a szakigazga tóság adataiból úgy 
tűnik – a tavaszi árpa, tavaszi 
búza és a takar mánynövények 
vették át.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Hargita megyében is be-
fejeződtek az elmúlt 
napokban a tavaszi ve-

tési munkálatok, ám az év elején 
várt 31,4 ezer hektárhoz képest 
csupán 30 ezer hektáron került 
vetőmag a földbe – tudtuk meg 
tegnap Török Jenőtől, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazgató-
ság vezetőjétől.

Csökkent a pityóka, 
nőtt az árpa
A tavalyi területnagysághoz 

képest a legnagyobb csökkenést 
a burgonya-vetésterületek szen-
vedték: a gumós növényből így 
idén a gazdák – döntően a nyo-
mott burgonyaárakból fakadó 
csalódottság miatt – a szakigaz-
gatóság adatai szerint 1300-1500 
hektár közötti nagyságrenddel 
ültettek kevesebbet, a végleges 
adatokat azonban Török csak 
június 15-re elkészülő, hivatalos 
összesítő jelentés kapcsán ígérte. 
A vártnál jobban alakult viszont 

a tavaszi búza és a tavaszi árpa ve-
tésnagysága, de egyes parcellák-
ban ugyancsak a burgonya helyét 
vették át a takarmánynövények 
is. A szakigazgatóság adatai sze-
rint így tavaszi búzát kicsivel 
több mint 1100 hektáron, zabot 
közel 4 ezer hektáron, tavaszi 
árpát 6 ezer hektáron, pityókát 
9700 hektáron, kukoricát 2500 
hektáron, míg cukorrépát a szak-
emberek által előzőleg számított 
268 hektárból 260 hektáron ve-
tettek a hargitai gazdák. Török 
Jenő meglátása szerint a tavaszi 
kalászosra kényszerítette a gazdá-
kat egyes őszi vetéstáblák kifagyá-
sa, illetve az őszi aszályos időjárás 
miatti rendkívül rossz kikelési 
aránya. A szakember szerint ez 
megyénk szintjén több mint ezer 
hektár rá- vagy pedig kitárcsázását 
és újravetését tette indokolttá.

Szükség van még 
a csapadékra
Égető szüksége volt az elmúlt 

napokban lehullt csapadékra mind 
az őszi, mind a tavaszi növénykultú-
ráknak. „A májusi eső köztudottan 
aranyat ér. Az év ebben a szakában 
akár minden harmadik nap jól jön-
ne egy-egy kiadós, négyzetméteren-
ként legalább 10 literes csapadék-
mennyiséget hozó eső” – mondta el 
Török Jenő. Hozzátette a talajvíz-
készlet feltöltődésére újabb kiadós 
esőzésekre lenne még szükség, ám 
– mint megjegyezte – még a mosta-
ni csapadékból sem jutott a megye 
minden térségébe. Felhívta viszont 
a figyelmet, hogy a csapadék és me-
leg idő változása a búza esetében a 
levélbetegségek megjelenésével is 
együtt jár, míg a gyümölcsfák eseté-
ben a varasodás okozhat még prob-
lémát a gazdáknak.

Agrárgazdaság
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Közel 1500 HeKtárrAl cSöKKenteK A burgonyAterületeK

Befejeződtek a vetési munkák

> Újra megnyílt a 141-es pályázat. 
Május 15-től újra pályázhatnak az évi 
1500 eurós piacra termelési és farmfej-
lesztési támogatásra a félig önellátó gaz-
daságok. A 141-es intézkedés idei egyet-
len pályázási időszaka június végéig tart 
– hívja fel az érdeklődő gazdák figyelmét 
Máthé Emma, a Hargita Megyei Agrár-
kamara igazgatója. Mint hozzátette, a 
141-es intézkedés a Hargita megyei gaz-
dák körében eddig is az egyik legnépsze-
rűbb pályázatnak számított. Az eddigi 
négy kiírás kapcsán a legtöbb támogatá-
si dossziét a Székelyudvarhely környéki 
gazdálkodók nyújtották be, szám szerint 

569-et, míg Székelykeresztúr térségéből 
193 pályázat érkezett. Csíkszeredából, a 
Gyimesekből és a felcsíki térségből 393, 
az alcsíki településekről 192 pályázatot 
nyújtottak be a gazdák. A Gyergyói-
medencéből Gyergyószentmiklós kör-
nyékéről 242, míg a Maroshévízhez 
közel eső településekről eddig összesen 
253 darab nyertes 141-es pályázatot re-
gisztráltak.

Máthé Emma szerint a pályázathoz 
szükséges a gazda személyi igazolvá-
nyának másolata, abban az esetben is, ha 
a családtagok egyike pályázik és nem a 
gazda. Szükséges továbbá még másolat 

a gazdalajstrom minden oldaláról, amely a 
tulajdonjogot igazolja, illetve a gazdaság 
teljes méretét. Emellett igazolást, misze-
rint a pályázónak nincs adótartozása, 
bérleti szerződés és az összesítő a terü-
letekről. Fontos, hogy a bérleti szerző-
dések legalább öt évre legyenek érvénye-
sek. Igazolás szükséges a Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynökség-
től (APIA), az agrárkörnyezet-gazdál-
kodási csomagokról és a támogatásra 
jelölt parcellák nagyságáról, valamint 
eladást igazoló dokumentum, termelési 
engedély és beszerzési jegyzék, tejkvóta 
a tejgyári igazolással együtt. Igazolás 

kell törvényesen bejegyzett szakmai 
egyesülettől, szövetkezettől, amelyben 
a gazdának több mint hat hónapja tag-
ként kell szerepelnie; igazolás az állat-
orvostól, amelyben szerepel a jelenlegi 
állatlétszám. A Hargita Megyei Agrár-
kamara igazgatója ugyanakkor külön 
felhívja a gazdák figyelmét, hogy a 
gazdalajstromban szereplő állatlét-
szám azonos kell legyen az állatorvosi 
igazolásban feltüntetett állatlétszám-
mal. De az APIA-hoz bejelentett te-
rületek nagysága sem haladhatja meg 
a gazdalajstromban szereplő területek 
nagyságát.hí
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Árpa, tavaszi búza és takarmánynövények vették át a pityóka helyét a földeken. Megbosszulta magát az olcsóság fotó: domján levente

 fotó: domján levente

Sürgetik a varasodás és lisztharmat elleni védekezést

A csíkszeredai Növényegészségügyi Hivatal növényvédelmi előrejelzése 
szerint döntő fontosságúvá vált a gyümölcsösökben az alma- és körte-
varasodás, valamint az almafák kapcsán a lisztharmat elleni védekezés. 
A permetezést virágzás után kell végezni. A szakemberek több növény-
védő gombaölő szert is ajánlanak a gazdáknak: Topsin 70 WDG – 0,07 
százalékos töménységben, Score 250 EC – 0,015 százalékos töménység-
ben, Shavit 25 EC – 0,05 százalékos töménységben, illetve Impact 25 
– 0,02 százalékos töménységben. A szakemberek ajánlása szerint a gyü-
mölcsfa-tulajdonosok eredményesen védekezhetnek a kártevők ellen is, 
ha a kezeléseket a Calypso 480 SC – 0,02 százalékos vagy a Proteus OD 
110 – 0,05 százalékos töménységű oldatával társítják. Nyomatékosan 
felhívják ugyanakkor a figyelmet a permetezés során betartandó nö-
vényvédelmi, munkavédelmi és környezetvédelmi előírásokra.

Jó példáKAt mutAttAK A gAzdáKnAK

Sajtkészítésből 
kaptak ízelítőt

A tejfeldolgozás és sajtkészítés terén élen járó Har-
gita megyei gazdák példáin keresztül kaphattak to-
vábblépési ötleteket és bátorítást tegnapi fórumon a 
gyergyóújfalusi gazdák.

D. L.

Acsíkjenőfalvi Kedves Tamás, a homoródalmási Sándor 
Kálmán Huba és a székelydályai Fülöpné Pintér Anna 
Mária sajtkészítők példáin keresztül próbálta tegnap a 

tejtermelésben és feldolgozásban rejlő lehetőségeket érzékeltet-
ni a gyergyóújfalusi gazdákkal Márton István, a megyei tanács 
vidékfejlesztési közhasznú egyesületének igazgatója a települé-
sen megszervezett tegnapi gazdafórumon. A mintegy húsz ér-
deklődő előtt megtartott, fényképekkel gazdagon illusztrált be-
mutatójában Márton – mint kiemelte – olyan gazdákat kívánt 
bemutatni, akik állattartók lévén nemcsak a tejet termelik meg, 
de ipari berendezések és technológiák helyett, nagy beruházást 
igénylő eszközök nélkül, saját otthonukban gazdag ízvilágú, ki-
váló minőségű sajtokat is képesek előállítani. A sajtok érlelésére 
leginkább a családi ház pincéjében kerül sor, míg az értékesítést a 
helyi vásárokon szerzett ügyfélkörön túl immár számos hazajáró 
kliens is elősegíti. A megyei tanács képviselője szerint mindeb-
ben nagyon fontos szerepe volt a gazdák tanulniakarásának is, 
így elismerte, hogy a tavalyi és idei esztendőben megszervezett 
sajtkészítési felkészítők mellett a továbbfejlődéshez többen az 
előadóként Hargita megyébe látogató magyarországi sajtmeste-
rek segítségét, tanácsait is igénybe vették. „Ez persze nem azt je-
lenti, hogy mostantól minden tejtermelő gazda álljon neki sajtot 
készíteni, hanem azt, hogy vegye számításba az időközönkénti 
fölös mennyiségű tej feldolgozásának lehetőségeit is. Ha vasár-
nap nem akarom elvinni a csarnokba a tejet, akkor ismerjem a 
módját, hogyan tudok belőle sajtot készíteni. Akár olyan érlelt 
fajtákat is, amely bármely üzletben kaphatóval felveheti a ver-
senyt” – fűzte hozzá a bemutató keretében levetített képekhez 
Márton. Hozzátette, a tejfeldolgozási, sajtkészítési módszerek 
ismerete nemcsak a gazdák tejfelvásárlóktól való függését csök-
kenti, de a begyűjtők által ajánlott 1-1,2 lejes literenkénti árhoz 
képest dupla vagy akár literenkénti 4 lejes értékesítési ár elérését 
is elősegíti. Az érlelt, minőségi, több ízesítésben kínált sajtoknak 
márpedig a Hargita megyei fogyasztók körében is egyre na-
gyobb keletje van – mondta el a havi rendszerességgel tartott, 
helyi hagyományos termékvásárokkal kapcsolatos tapasztalatait 
ismertetve Márton. A tegnapi gazdafórum keretében ugyanak-
kor az újfalusi gazdák Bálint Attila tekerőpataki sajtkészítő révén 
élő sajtkészítési bemutatót is megtekinthettek.

hargitanépe
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> Román labdarúgás. Szerda este a 
FC Vaslui idegenben legyőzte a bajnok 
címvédő Galacot a román bajnokság 33. 
fordulójában, és továbbra is harcba ma-
radt a bajnoki címért. A 33. forduló ered-
ményei: Kolozsvári U – Nagyszeben 3–1, 
Mioveni – CFR 0–5, Medgyes – Chiajna 
1–0, Sportul – Rapid 0–2, Galac – Vaslui 
1–2, Marosvásárhely – Ceahlăul 4–3. Az 
Astra – Brassó, Pandurii – Petrolul, Steaua 
– Dinamo mérkőzések tegnap este lapzár-
ta után értek véget. Érdekesség, hogy ma 
21.30-kor rendezik újra a Kolozsvári U – 
Kolozsvári CFR félbeszakadt mérkőzést. 
A CFR viszont a Nemzetközi Sportdön-

tőbírósághoz fordult, amely ma 12-kor tár-
gyalja az ügyet. Amennyiben a bíróság úgy 
dönt, hogy a román szövetség nem járt el 
jogszerűen, akkor a mérkőzést nem fogják 
megrendezni.

> Győri ETO. Elutasította a Győri 
ETO FC fellebbezését a nemzetközi Sport-
döntőbíróság (CAS), így érvényben marad 
az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) 
korábbi határozata, amelynek értelmében 
a zöld-fehér gárda két évig nem indulhat a 
kontinentális kupákban. A CAS döntése 
azt jelenti, hogy ha az ETO az OTP Bank 
Ligában másodikként vagy harmadikként 

zár, akkor a negyedik – jelenleg a Budapest 
Honvéd – is indulhat majd az Európa Liga 
selejtezőjében. Az UEFA fellebbviteli bi-
zottsága korábban két évre – de legfeljebb 
egy részvételre – kizárta a Győrt az európai 
kupasorozatokból, valamint helybenhagyta 
az első fokon kiszabott 50 ezer eurós pénz-
bírságot. Az UEFA szerint a magyar együt-
tes úgy játszott az Európa Liga 2010/11-es 
selejtezőjének 1., 2., 3. és utolsó, 4. fordu-
lójában, hogy nem felelt meg mindenben 
a szövetség licenckövetelményeinek. A 
testület úgy vélte, a 2009. december 31-én 
lejárt tartozási kötelezettségének a Győri 
ETO FC nem tett eleget. A klub állás-

pontja viszont az, hogy észt játékosa, Jarmo 
Ahjupera vételárának maradékát – 50 000 
eurót – addig nem fizethette ki, amíg a 
futballista korábbi egyesülete nem állított 
ki számlát róla. Az ETO szerint a számla 
2010. augusztus 16-án érkezett meg Győr-
be, és azután ki is egyenlítették a tartozást.

>  Kézilabda. Sorozatban ötödik, össze-
sítésben kilencedik alkalommal lett bajnok 
a Győr a női kézilabda NB I-ben, mivel a 
döntő második, szerdai mérkőzésén drá-
mai körülmények között 28–27-re győzött 
a KEK-győztes Ferencváros otthonában, 
így 2–0-ra megnyerte a párharcot.hí
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Bajnokok Ligája

Hazai pályán ülhet trónra a Bayern

Meglepetésdöntőt játszik a Ba
yern München és a Chelsea a 
labdarúgó Bajnokok Ligájában, 
holnap este. A szakma épp a két 
gárda elődöntőbeli ellenfelét – a 
Real Madridot és a Barcelonát – 
várta a müncheni fináléba. 

Bár a Bayern München a 
bajnokságban „csak” má-
sodik lett, és elvesztette a 

Német Kupa döntőjét (mindkét 
esetben a Dortmund előzte meg), 
a bajor klub holnap a Bajnokok 

Ligája megnyerésével kárpótol-
hatja magát és szurkolóit. Nehéz 
dolguk lesz, mivel a Bayern kezdő 
tizenegyéből három alapember is 
hiányozni fog eltiltás miatt: Luiz 
Gustavo, David Alaba és Holger 
Badstuber.

Igaz, a túloldalon sem rózsás 
ebből a szempontból a helyzet. Di 
Matteo, a Chelsea kapitánya nem 
számíthat Branislav Ivanovicsra, 
Ramiresre és Raul Meirelesre. A 
londoniak vesztesége súlyosabb 
ugyanis, ha nem nyerik meg a 

finálét, akkor a következő kör-
ben csupán az Európa Ligában 
indulhatnak, ugyanis a Premier 
League-ben a hatodik helyen zár-
tak. Amennyiben viszont meg-
nyerik a sorozatot, akkor a BL 
első selejtezőkörében indulnak, 
az angol bajnokság negyedik he-
lyen végzője, a Tottenham, indul 
majd az Európa Ligában.

Tegnap eldőlt, hogy a döntőt 
Pedro Proenca vezeti. A 41 éves 
portugál bíró – akit jelöltek a nyári 
Európa-bajnokságra is – eleddig ti-
zenöt mérkőzést vezetett a BL-ben, 
kétszer éppen a bajoroknak, akik 
fájdalmas emlékeket őriznek arról 
a két találkozóról: 2009 novem-
berében a Bordeaux, tavaly már-
ciusban pedig az Internazionale 
távozott győztesen (utóbbi ráadá-
sul továbbjutóként) az Allianz 
Arenából. Az előző szezonban a 
Barcelona és a Manchester United 
Wembleyben rendezett fináléját 
Kassai Viktor fújta.

A két csapat legutóbb a 
2004/2005-ös Bajnokok Ligája-
idényben találkozott, éspedig a ne-
gyeddöntőben. Akkor a Chelsea 
ment tovább (4–2-re nyertek ha-
zai pályán, Münchenben 3–2-es 
vereséget szenvedtek). A holnapi 
döntőt a TVR1 élőben közvetíti 
21.45-től.

Már hagyományosnak számít a 
tömegfutás Székelyudvarhelyen. 
A negyedik tömegfutást az Info
press SE Sport Klub a szé kely
udvarhelyi polgármesteri hivatal
lal közösen, az uh.ro támogatá
sával holnap rendezik meg az ud
varhelyi városnapok alkalmával.

Astart és a cél továbbra is 
a II. Rákóczi Ferenc ut-
cában, a régi mozi előtt 

lesz, a jelentkezők rövid (3,9 km) 
és hosszú (6,4 km) távokon vehet-
nek részt. Mindkét táv útvonala 
változatlan marad a tavalyihoz 
képest. A rajt sípszava mindenki-
nek egyszerre szól majd délelőtt 
tíz órakor, így együtt kezdi meg 
a szaladást a tömeg. A szervezők 
vonalkódos olvasóval regisztrál-
ják a beérkezők idejét, ezért az 
érkezés egy ellenőrző ponton ke-
resztül történik: ezen mindenki-
nek át kell haladnia. Az esetleges 
torlódás miatt itt fokozottan fi-
gyeljünk szaladó társainkra és le-
gyünk toleránsak. Természetesen 
a szaladás ideje alatt a rendőrség 
biztosítja az útszakaszt, és egyér-
telműen ki lesz táblázva, szalagoz-
va mindkét szakasz.

A nevezés továbbra is díjtalan, 
de fontos, hogy idejében nevez-
zünk, a helyszínen, a verseny nap-
ján 8 óra és 9 óra 50 perc között, 
ugyanis az első hatszáz beiratko-
zó ingyenes tömegfutásos pólót 
kap ajándékba, akárcsak tavaly. 

A közös szaladáson való részvétel 
nemtől és kortól független, így a 
szervezők minden sportszeretőt 
várnak a helyszínre.

A csoportosítás és a díjazás 
életkor és nem szerint történik. 
Ez annyit tesz, hogy mind a férfi-
ak, mind a nők három-három ka-
tegóriába sorolódnak: egészen ki-
csitől 14 éves korig, 14-től 35-ig, 
illetve 35 évtől felfele. A tavalyi-
hoz hasonlóan az idén is csopor-
tosan jelentkezhetnek az iskolá-
sok, az egy listán jelentkezők kö-
zött az első 150 befutó ingyenes 
jegyet kap a Haáz Rezső Múzeum 
Leonardo da Vinci-kiállítására. A 
korosztályokon belül a célba érke-
zőket egyénileg díjazzák, az első 
helyezettek kupát és egy speciális 
érmet kapnak. A második, illetve 
harmadik helyen érkezők szintén 
éremben, míg az első hatszáz be-
futó éremben és ajándékcsomag-
ban részesül.

Sakkverseny
A IV. Székelyudvarhelyi Város-

napok keretén belül május 20-án, 
vasárnap 10 órától a művelődési 
ház kiállítótermében, a korondi SIL 
Artizanat Kft. támogatásával 12 
éven aluli gyerekek és felnőttek szá-
mára 7 fordulós aktív (rapid) sakk-
versenyt rendez a Székelyudvarhelyi 
ISK és a Székelyudvarhelyi Kéz-
művesek Egyesülete. A részvétel-
hez előzetes beiratkozás szükséges 
(0741–501975).

Városnapi tömegfutás

A két fél legutóbbi párharcából az angolok jöttek ki jobban. Lesz-e revans?

Hétvégi sportműsor
Kosárlabda
A Sapientia – EMTE Csíksze-

redai Karai idén X. alkalommal 
szervezik meg a SAPIENTIA KI-
HÍVÁS 24 órás kosárlabda marato-
ni tornát, mely május 18-án, ma 14 
órakor kezdődik a József Attila Ál-
talános Iskola Tudor negyedi sport-
pályáján. A rendezvényen sepsi-
szentgyörgyi, gyergyószentmiklósi, 
székelyudvarhelyi és csíkszeredai 
középiskolák kosárlabdacsapatai 
mérkőznek meg a Sapientia egye-
tem csapataival. A 24 óra alatt 72, 
egyenként 20 perces mérkőzés kö-
veti egymást szünet és bíráskodás 
nélkül, a fair play szellemében. Az 
eredményhirdetésre 19-én, holnap 
14 órától kerül sor. A szervezők sze-
retettel várnak minden sport iránt 
érdeklődőt, hogy legyenek nézői és 

szurkolói a szabad levegőn való 
játéknak, a sportszerű verseny 
és nemes vetélkedés e nagyszerű 
példájának.

Autómodellezés
A csíkszeredai Tanulók Klub-

ja és a marosvásárhelyi Fx Racing 
Ms Egyesület autómodell-versenyt 
szervez a Kós Károly Iskolaközpont 
udvarán, a tornaterem mellett ki-
alakítandó pályán, szombaton 12 
órai kezdettel. Az ’Fx Racing Off 
Road Cup’ bajnokság a Román 
Modellező Szövetség  naptárában 
is szereplő nyílt versenysorozat, 
amelyen részt vehet bárki, aki ren-
delkezik olyan 1/10 méretarányú 
elektromos terepmodellel, amelyik 
megfelel a versenyben szereplő 4 
versenykategória valamelyikének 

(Buggy Stock, Buggy Pro, SC/
Truck Stock, SCT Pro). A ver-
senyre, amely a versenysorozat 3. 
fordulója, az egész országból vár-
nak résztvevőket. Minden érdek-
lődőt szeretettel várnak a szerve-
zők. Bővebb információk a www.
fxracingms.ro oldalon.

Labdarúgás
Megyei bajnokság: 1-3. helye-

zettek: Szentegyházi Vasas – Csík-
szeredai VSK (holnap, 18); 4-7. he-
lyezettek: Salamási–Maroshévízi 
Tudomány – Homoródalmási 
Homoród (holnap, 17); 8-10. he-
lyezettek: Gyimesfelsőloki SE – 
Parajdi SE (vasárnap, 18).

Teremlabdarúgás, elődöntő: 
vasárnap: Székelyudvarhelyi SK – 
Marosvásárhelyi City’US (18).



lakás

ELADÓ I. emeleti, déli fekvésű, jó 
állapotban lévő lakás (pincével) a Test-
vériség sugárút 28. szám alatt (a Hargita 
Vendégváróval szemben), új ablakokkal, 
új konyhabútorral. Irányár: 28 000 euró. 
Telefon: 0728–012611, 0728–012612.

KIADÓ 20 m2 kereskedelmi felület a 
Testvériség sugárúton. Telefon: 0744–
472591.

ELADÓ Lokodban egy újonnan épült, 
beköltözhető, villaszerű családi ház, 35 ár 
gyümölcsössel igényesnek vagy alapít-
ványnak. Telefon: 0744–182886, 0740–
186614.

ELADÓ Csíkszeredában I. osztályú, II. 
emeleti, 2 szobás, saját kazánnal rendel-
kező lakás a Testvériség sugárút 4. szám 
alatt, a rend őrség mellett. Telefon: 0749–
520550. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szobás 
tömb ház lakás. Irányár: 20 000 euró, alkud-
ható. Telefon: 0720–012771. (21865)

ELADÓ Csíkszeredában, ultraközpont-
ban jó állapotban lévő, 54 m2-es, búto-
rozott, 2 szobás lakás. Ára: 25 800 euró. 
Telefon: 0744–760760. (21902)

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

ELADÓ Csíkszeredában, ultraközponti 
zónában 66 m2es, irodának (irodáknak) al-
kalmas helyiség. Bővebb információk kap-
hatók a 0747–638531es telefonszámon, 
hétköznapokon 8–16 óra között. 

ELADÓ Csíkszeredában (a Márton Áron 
Gimnázium környékén) azonnal beköltözhe-
tő, korszerűen bebútorozott, kétemeletes 
(plusz földszint) családi ház, a hozzá tartozó 
garázzsal és 7 ár kertesített udvarral. Bő-
vebb információk a 0740–267512 és 0742–
041900as telefonszámo kon kaphatók.

ELADÓ kertes családi ház Csi csó ban. 
Telefon: 0743–856146. (21828)

ELADÓ 2 szobás, I. emeleti tömb ház
lakás a Fenyő utcában. Telefon: 0746–
678224. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyed 10. szám alatt, II. emeleti, 3 szo-
bás lakás, napos oldalon, frissen felújítva, 
mérőberendezéssel. Ára: 32 000 euró. 
Telefon: 0266–310208, 0749–559827. 
(21920)

KIADÓK helyiségek magánházban, 
a Fenyő Szálloda mellett. Telefon: 0744–
592460. 

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

ELADÓ Csíkdánfalván idősebb ház 
gazdasági épületekkel (10 ár) vagy EL-
CSERÉLHETŐ tömbházlakással. Telefon: 
0749–082520. 

ELADÓ Csíkszereda központjában 4 
szobás, II. emeleti, I. osztályú, hőszigetelt 
lakás reális áron. Telefon: 0744–121302. 
(21924)

ELADÓ 4 szobás lakás Csíkszeredá-
ban, a törvényszékkel szembeni tömbház-
ban. Telefon: 0748–114635. (21891)

ELADÓ Csíkszeredában jó állapotban 
lévő, központi fekvésű, 3 szobás (2 szoba 
+ manzárd) tömbházlakás. Telefon: 0742–
294650, 0745–167127. (21724)

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

ELADÓ Csíkszentmárton–Csekefal va 
130. szám alatt 4 szobás családi ház mel-
léképülettel, kerttel. Telefon: 0742–021049. 
(21870)

ELADÓ vagy KIADÓ Csicsóban, az ál-
lomással szemben vállalkozásra alkalmas, 
sokszobás ingatlan nagy területtel. Telefon: 
0266–321467. (21074)

ELADÓ Csíkszépvízen, a gyimesi úton 
felújított ház nagy területtel. Telefon: 0266–
321467. (21074)

telek

ELADÓ 6,5 áras (30 m x 22 m), építke-
zésre alkalmas, déli fekvésű telek Fitódban. 
Víz, villany a telek előtt. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612.

ELADÓ 15 ár beltelek Székelyud var
helyen, a Szászok táborában, egyben vagy 
két parcellában, rendezett papírokkal. Tele-
fon: 0755–042543.

ELADÓ Marosfőn, a főút mellett ház 
42 ár területtel, gazdasági épületekkel, ju-
tányosan. CSERE is érdekel autóval vagy 
mezőgazdasági gépekkel. Telefon: 0744–
514745. (21887)

jármű
ELADÓ 2005ös évjáratú piros Dacia 

Logan 1,4 MPi, jövő évig érvényes biztosí-
tással, útadóval és műszakival, olajcseré-
vel, szervizkönyvvel. Ára: 2300 euró. Tele-
fon: 0723–536777.

ELADÓ hétszemélyes Opel Zafira 1.6
os, Euro 4es motorral, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon jó állapotban. 
Irányár: 3350 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 1.4es, Euro 
4es motorral, sok extrával, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, nagyon jó állapot-
ban. Irányár: 3350 euró. Telefon: 0721–
773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 4es, 1.6os 
motorral, frissen behozva, kevés illetékkel, 
sok extrával, nagyon jó állapotban. Irányár: 
3400 euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468.

ELADÓ 2004es évjáratú, ötszemé-
lyes, dízel papucs Dacia. Telefon: 0751–
523376. 

ELADÓ: 1983as évjáratú Fiat 680 
DTH traktor, elszakadt kapcsolószekrény-
nyel, Fiat 780as, 4 x 2es traktor, kitűnő 
állapotban, valamint egy homlokrako-
dós John Deere 60 LEs traktor. Telefon: 
0744–514745. (21887)

ELADÓ 1997es évjáratú Volkswagen 
Caddy 1.4, benzines, két személy + teher 
(650 kg teherbírás), kitűnő állapotban. 
Irányár: 1800 euró, alkudható. Telefon: 
0744–176821. 

Minden szükséges irattal rendel-
kező roncsautót vagy értékjegyet VÁ-
SÁROLOK a Remat 2012es program 
keretében. Telefon: 0746–268296 vagy 
0268–335033.

vegyes

A Boszorka Egyesület köszöni Csík
szereda megyei jogú város önkormány-
zatának azt a pályázati úton elnyert 
támogatását, amellyel az egyesület báb-
készítő alkotótáborának megvalósítását 
segítették.

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyártó 
gépsor, teljes körű információkkal a gyár-
tással kapcsolatban. Ára: 1900 euró. Tele-
fon: 0725–370752.

ELADÓ nagykrumpli akár állatoknak is 
– 0,20 lej/kg és aprókrumpli – 0,10 lej/kg, 
valamint egy ágyneműtartós, kihúzhatós 
kanapé jó állapotban. Ára: 350 lej. Telefon: 
0742–648606. 

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130as trak-
tor, háromhengeres Ford 3000es és Deutz 
traktor, valamint vetőgép, silózó, répavető, 
szénaforgató, műtrágyaszóró, hármas eke, 
hatméteres kombinátor. Telefon: 0764–
471343.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszálógép 
garanciával. Ára: 2300 lej. Telefon: 0745–
510386, 0266–244461.

ELADÓ hasogatott bükk tűzifa házhoz 
szállítva – 550 lej/öl, valamint vegyes ha-
sogatott tűzifa – 450 lej/öl. Telefon: 0757–
249143. 

ELADÓ két 180 x 200 cm méretű, cse-
resznyefából készült franciaágy éjjeliszek-
rénnyel együtt, eredeti csomagolásban. 
Telefon: 0744–391773. (21905)

ELADÓ moszkvai őr kiskutya törzs-
könyvezett szülőktől. Telefon: 0743–
391773. 

Bárányokat és vágómarhát VÁSÁROL-
NÉK. Telefon: 0745–184962.

ELADÓ Welger kockabálázó, ladewa
gen. Telefon: 0744–593189

ELADÓ egy Acer és egy Toshiba lap-
top használt, működőképes állapotban. Te-
lefon: 0746–219248. (21794)

tanfolyam
Könyvelesi tanfolyam indul május fo-

lyamán a Kreatív Kontir Kft. szervezésében. 
Telefon: 0721–605266.

állás

ALKALMAZUNK (akár munkaszerző-
déssel is) egy fejőpásztort (családot is) 
juhok mellé. Fizetés megegyezés szerint. 
Telefon: 0744–397628.

A NEXTGEN Kft. székelyudvarhelyi 
kirendeltsége eladási ügynököket AL-
KALMAZ. Önéletrajzokat a Kossuth utca 
25. szám alatti pénztárunkban várjuk 
hétfőtől péntekig 9–18 óra között. Je-
lentkezni lehet 2012. május 31ig. Elvá-
rások: középfokú végzettség; a román 
nyelv ismerete előnyt jelent.

Ácsokat, kőműveseket, építészet-
ben jártas munkásokat KERESÜNK buka-
resti munkálatokra kedvező bérezéssel. 
Telefon: 0720–327901. (21922)

Fejőstehenek mellé családos állat-
gondozót KERESEK. Italszeretők ne hív-
janak! Telefon: 0745–798633. (21901)

szolgáltatás
A Kisiratosi Máltai Mozgássérült Köz-

pont 18 éven felüli mozgássérültek és 
idős mozgáskorlátozottak gondozását vál-
lalja. Telefonszám: 0257–535174, 0720–
059390.

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszállással 
minden színben. Telefon: 0746–639363, 
0745–269777. (21930)

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

Munkavédelmi és kockázatfelmérési 
szol gál tatásokat nyújtunk. Telefon: 0745–
088479. (21875)

megemlékezés

Az egykori Csíkszeredai Középiskolá-
nak, a mai Márton Áron Gimnázium előd-
jének 1962ben érettségizett növendékei 
50 éves érettségi találkozójuk alkalmából 
kegyelettel emlékeznek elhunyt tanáraik-
ra és osztálytársaikra. A megemlékező és 
egyben az elmúlt öt évtizedért hálát adó 
szentmisére május 19én, szombaton 12 
órától kerül sor a Márton Áron Gimnázium 
kápolnájában.

45 éves érettségi találkozónk alkal-
mával kegyelettel emlékezünk elhunyt 
tanárainkra és osztálytársainkra. A 
csíkszeredai líceum 1967es évfolyam 
véndiákjai. 

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
Szívünkben emléke örökre ott marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2003. má-
jus 19re,

LAKATOS PÉTER

elhunytának 9. évfordulóján. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! Szerettei.

Fájdalommal és szomorú szívvel 
emlékezünk 2012. április 9re,

FAZAKAS SÁNDORNÉ
Ravasz Irén

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise május 21én, hétfőn 18 óra-
kor lesz a tusnádfürdői római katolikus 
templomban. Gyászoló szerettei.

Szívünkben örök hálával emlékezünk 
drága édesapánk,

id. INCZE ISTVÁN

halálának 7. évfordulóján. Nyugodjál bé-
kességben, az Úr Jézus szent nevében! 
Szerettei – Csíkszereda. (21927)

Fájó szívvel emlékezünk 2004. má-
jus 20ra,

KOVÁCS B. MIHÁLY

halálának 8. évfordulóján. Nyugalma le-
gyen csendes, emléke áldott! Szerettei. 

Fáradtságom adom az esti árnynak,
színeimet vissza a szivárványnak.
Megnyugvásom a tiszta, csöndes éjnek,
mosolygásom az őszi verőfénynek.
Sok sötét titkom rábízom a szélre,
semmit se várva és semmit se kérve,
A holtom után ne keressetek.
leszek sehol és mindenütt leszek.

Reményik Sándor

A csíkdánfalvi gimnázium 1967ben 
végzett véndiákjai a 45 éves érettségi 
találkozón kegyelettel emlékeznek:

AMBRUS ÁRPÁD
GRIGORESCU CORNELIU

KRISTÁLY SÁNDOR
SÂRBULESCU MÁRTA
MOLNÁR MAGDOLNA

elhunyt tanáraikra, valamint
AMBRUS DOMOKOS
BENES BARNABÁS

GÁL ILONA
PÉTER SZABÓ ÁGNES

SZŐCS SÁRKÁNY KATALIN
osztálytársaikra. Emlékük legyen áldott! 

elhalálozás

Hirdetések

Imádtad családod, mindenkit szerettél,
Az volt a boldogságod, 
ha velünk lehettél.
Beteg ajkaiddal is értünk aggódtál,
Annyira féltettünk, 
de legyőzött a halál.
Hogy egy édesapa milyen drága kincs,
Csak az tudja, kinek már nincs.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesapa, 
nagytata, testvér, após, rokon, ba-
rát és jó szomszéd,

dr. SZŐKE BÉLA
nyug. szülész-nőgyógyász főorvos

életének 72. évében 2012. május 16-
án türelemmel viselt súlyos betegség 
után szerető szíve megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradványait 
május 19-én 11 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a Kalász negyedi 
temető ravatalozójából. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, 
nagymama, anyós, anyatárs, rokon, 
szomszéd és jó ismerős,

özv. DOTZAUER ERZSÉBET
szül. Péter

életének 75., özvegységének 18. évé-
ben 2012. május 17-én szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 21-én 13 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
Kalász negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! A gyászoló család.

Elcsitult a szívem, mely értetek dobogott,
megpihent a kezem, 
mely értetek dolgozott.
Most szívemből csak azt kívánom tőletek,
úgy szeressétek egymást, 
ahogy én szerettelek titeket.
Úgy éljetek, mintha itt lennék veletek.

Kegyelettel emléke-
zünk

FAZAKAS ISTVÁNNÉ
Nagy Julianna
volt ditrói lakos

halálának 4. évfordulóján. Drága édes-
anyánk, szerető nagymamánk! Életed 
napjaiban elfogadtad a sors megannyi 
baját. Kérjük a jó Istent, adja meg jutal-
mát. Lelkéért az engesztelő szentmise 
ma 19 órakor lesz a Millenniumitemp-
lomban. Nyugodjál békében! Szerettei. 
(21934)

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Búcsú nélkül, 
csendesen örökre elmentél.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2008. május 20ra, 

BÖJTE IMRE 

halálának 4. évfordulóján. 
Lelki üdvéért az engesztelő 
szentmise 2012. május 22én, kedden 
19 órakor lesz a Millenniumitemplom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes. Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel. A gyászoló 
család – Csíkszereda.
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A bákói PROCIV FORM Kft.
200 órás 

VESZÉLYESSÉGI TÉNYEZŐ 
FELMÉRŐ (EVALUATOR) 

és AUDITOR 
képzést szervez 

a Csíkszépvíz, Gyimes utca 74. 
szám alatti Kassay Fogadóban. 

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

018927-es telefonszámon.

SZÁRHEGY KÖZSÉG
értesíti az érintetteket, hogy a Szárhegy község, Hargita megye tulajdonát képe-
ző 968,7 ha üzemtervezett erdős terület bemutatott változatára környezetvédel-
mi véleményezést kérelmezett.

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

Hargita Megye Tanácsa 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Épületek lebontása és a terület kár-
mentesítése című tervét, Csíkszereda, Haladás utca 18. szám alatt, benyújtotta 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi bele-
egyezés megszerzése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások besze-
rezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra 
között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám. (Fax: 0266–310041; e-mail: office@apmhr.
anpm.ro)
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Sport
Világbajnokság Budapesten

ANemzetközi Jégkorongszö-
vetség (IIHF) tegnapi dön-
tése értelmében Magyaror-

szág, azon belül a Papp László Buda-
pest Sportaréna lesz a házigazdája a 
2013. április 14–20. között esedékes 
Divízió I A csoportos jégkorong-
világbajnokság mérkőzéseinek. A 
csoportban a magyarok mellett 
Kazahsztán, Olaszország, Japán, 
Nagy-Britannia és Korea váloga-
tottjai lépnek majd jégre a tornán. 
Ugyancsak tegnap döntötte el az 
IIHF, hogy az U18 Divízió II A 
csoportos világbajnokságot – mely-
ben Románia és Magyarország is 
szerepel – Tallinban rendezik.

Amerika búcsúzott
A Top Divíziós világbajnok-

ság első igazi meglepetésével a 
szlovákok szolgáltak tegnap este 
az első negyeddöntőben. A Hel-
sinki-csoportot megnyerő Kana-
dát a szlovákok két és fél perccel 

a vége előtt ütötték el az elődön-
tőtől, míg Finnország az USA-t 
búcsúztatta a további küzdelmek-
től egy, a játékidő vége előtt kilenc 
másodperccel lőtt góllal.

Eredmények: negyeddöntők: 
Kanada – Szlovákia 3–4, Orosz-

ország – Norvégia 5–2, USA – 
Finnország 2–3. A Svédország 
– Csehország találkozók lapzárta 
után értek véget. Az elődöntő-
ket holnap 14.30-tól és 18.30-tól 
játsszák, a kisdöntő vasárnap 16, a 
döntő 20.30-kor kezdődik.

Szlovák öröm a Kanada elleni negyeddöntőt követően

Idén Csíkszereda ad otthont a 
tizenegyedik alkalommal meg-
szervezett Országos Sporttör-

téneti Vetélkedő közép-európai 
döntőjének. A londoni olimpia 
jegyében meghirdetett versenyt hol-
nap 10 órától rendezik Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának gyűlés-
termében. A vetélkedőn a környező 
országok magyarlakta régióiban elő-
zetesen megszervezett megméret-
tetések legjobb versenyzői vesznek 
részt. A közép-európai verseny első 
fordulójában minden résztvevőnek 

négy darab 25 kérdéses feladatsort 
kell kitöltenie a rendelkezésre álló 
20–20 perces időkereten belül. Az 
itt elért eredmények alapján a három 
legtöbb pontot elérő versenyző jut 
tovább a döntőbe, a kisdöntőben, a 
4–6. helyért pedig a következő há-
rom helyezett játszik.

A verseny végső rangsorát az ún. 
„pontfogyasztó” játék dönti el, mely-
nek során olimpikonokat kell beazo-
nosítaniuk a versenyzőknek a kapott 
információk alapján, viszont minél 
több többletadatot vesznek igénybe, 

annál kevesebb ponttal jutalmazzák. 
Az Országos Sporttörténeti Vetél-
kedő nyertesei pénzjutalomban ré-
szesülnek.

A szervezők – a nagykanizsai Eu-
rópai Sport Hagyományőrző Egye-
sület, a Dr. Mező Ferenc Olimpiai 
Baráti Kör, a Román Olimpiai Aka-
démia Hargita Megyei Fiókintézete, 
Hargita Megye Sport- és Ifjúsági 
Igazgatósága, valamint Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala – minden 
sportbarátot szeretettel várnak az iz-
galmasnak ígérkező vetélkedőre.

Sporttörténeti vetélkedő



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Péntek
Az év 139. napja, az év végéig 227 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.38-kor, napkel-
te holnap 5.46-kor.

Isten éltesse
ma Erik és Alexandra, holnap Ivó és Mi-

lán, vasárnap pedig Bernát és Felícia nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat A görög–latin 
eredetű Alexandra jelentése harcra kész, az 
embereket oltalmazó, az alnémet-északi-
germán eredetű Erik pedig nagyrabecsültet 
jelent. A germán eredetű Ivó jelentése tisza-
fa, a szláv eredetű Milán pedig kedveset je-
lent. A germán eredetű Bernát jelentése erős, 
mint a medve, a latin eredetű Felícia pedig 
boldogot jelent.

Május 18-án történt
1944. A II. világháborúban a szövetséges 

csapatok Olaszországban áttörték a német 
állásokat Monte Cassinónál.

Május 18-án született 
1868. II. Miklós, az utolsó orosz cár
1920. II. János Pál (Karol Wojtyla) len-

gyel bíboros, a 264. római pápa
1937. László� y Aladár Kossuth- és József 

Attila-díjas romániai magyar költő, író

Május 18-án halt meg 
1799. Pierre-Augustin Caron Beau mar-

chais francia író
1989. Fillár István Jászai Mari-díjas színész 
2005. Pongrátz Gergely 1956-os forra-

dalmár

Helytörténeti 
évfordulók

◆ Ötvenöt éve, 1957. május 19-én hunyt 
el Budapesten vitéz menasági Adorján Ágos-
ton honvéd altábornagy. Csíkmenaságon 
született.

◆ Száztíz éve, 1902. május 20-án született 
Gyulafalván Haszmann Pál néprajzi és hely-
történeti kutató, tanár. Csíksomlyón is tanult.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Demeter Béla tart sürgőssé-
gi fogorvosi ügyeletet a Bolyai utca 2. szám 
alatt, Székelyudvarhelyen pedig dr. id. Károly 
Ferenc fogadja a betegeket a Győzelem utca 
17/3. szám alatt, 9–13 óra között.

nép ügyvédje

Hargita megye lakosságának tudomásá-
ra hozzák, hogy a nép ügyvédje kihallgatást 
tart Csíkszeredában május 22-én, kedden 
10 és 14 óra között a prefektúra székhelyén 
(Szabadság tér 5. szám), a földszinti 5-ös szá-
mú irodájában.

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

Színház
Örkény István születésének századik év-

fordulója alkalmából a Tóték című tragiko-
médiát mutatja be a Csíki Játékszín Victor 
Ioan Frunză rendezésében. Az utolsó bérletes 
előadást ma 19 órától a Hamlet-bérletes né-
zőknek játssza a társulat.

*
Kortárs ír szerző, Martin McDonagh 

darabját, a Vaknyugatot láthatja a közönség a 
Csíki Játékszín előadásában szombaton és va-
sárnap 19 órától. 

Könyvbemutató
Ma 18 órától, a III. Székelyföldi Napok 

keretében mutatják be Bicsok Zoltán – Or-
bán Zsolt „Isten segedelmével udvaromat meg-
építettem…” – Történelmi családok kastélyai 
Erdélyben című könyvét Székelyudvarhelyen, 
a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ előadótermében. 

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.

Hétvégi túrák
Az Erdélyi Kárpát-Egyesület csíki szak-

osztálya szombaton faismertető túrát szervez 
a Dél-Hargita-hegységbe a következő útvona-
lon: Tolvajos-tető – Karos-pusztája – Tekerő-
pusztája – Talabor-tető – Hirtelen-puszta – 
Lucs-tőzegláp – Bilibók-puszta – Csíkszereda. 
Meghívott előadó: Szabó István erdőmérnök. 
Indulás: a csíkszeredai távolsági autóbusz-állo-
másról, a 7.30-as homoródalmási autóbusszal. 
Túravezető: Nagy Attila, tel.: 0740–204441.

*A Gentiana Természetjáró Egyesület vasár-
nap a tavaszi vadvirágok megismerése céljából 
szervez túrát a Csíki-havasokba. Túraútvonal: 
csíkajnádi vasúti megálló – Barakasza-patak 
völgye – Pogány-havas teteje – Cibrefalva – 
Csíkszentmihály. Indulás: vasárnap reggel a 
Csíkszeredából 7.17-kor induló személyvo-
nattal Csíkajnádig. A túrára a 0745–107618-
as telefonszámon lehet beiratkozni. 

3D-s mozifi lmek
Ezen a hétvégén a következő � lmeket 

vetítik a Fidelitas Egyesület mozitermében 
(Csíkszereda, Pető�  Sándor utca 38. szám): 
ma és vasárnap 20 órától a Sanctum című � l-
met, ma 18 és holnap 20 órától pedig a Titá-
nok harca című � lmet. A Narnia krónikái 3. 
részét szombaton és vasárnap 18 órától kísér-
hetik � gyelemmel, míg a Kutyák és macskák 2. 
részét szombaton 11, vasárnap 13 órától. Az 
Alfa és Ómega című � lm vetítési ideje: szom-
bat 13, vasárnap 16 óra. A Hupikék Törpikék 
kalandjait szombaton 16 órától láthatják a 
kicsik, míg a Verdák című mese� lmet vasár-
nap 11 órától.  
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www.parapista.com

– A sípcsont az a csont, amelyik segít megtalálni a bútort a sötétben.

para

ACsíki Székely Múzeum és Csíksze-
reda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata szervezésében nyitják 

meg ma 16 órától a csíkszeredai Mikó-vár 
udvarán (kedvezőtlen időjárás esetén a vá-
rosháza gyűléstermében) a Mikó-vár törté-
nete című állandó kiállítást. Köszöntőbeszé-
det mond: Ráduly Róbert Kálmán, Csíksze-
reda polgármestere. A rendezvényt méltatja: 
Kelemen Hunor volt kulturális tárcavezető. 
A vendégeket üdvözli: dr. Zsigmond Barna 
Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja. 
Szakmai értékelőt tart: Kaján Imre, Zala me-
gyei múzeumigazgató, a kiállítás rendezője. 
A kiállítást dr. Csorba László, a Magyar 

Nemzeti Múzeum főigazgatója nyitja meg. 
A rendezvény házigazdája Gyarmati Zsolt, a 
Csíki Székely Múzeum igazgatója.

Közreműködik a Codex Együttes és a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes. 

A Mikó-vár története 
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A fotót Sorbán Géza készítette (a Kisváros ősszel című székelyudvarhelyi pályázatra beküldött alkotás)

Sikeres volt 
az élethosszabbítási kísérlet

Az első erős bizonyítékot közölték 
arra, hogy génterápiával meghosz-
szabbítható az idősebb élőlények 

egészséges élettartama. Az egerek után 
most nagyobb emlősök következnek.

Az öregedés egyik oka, hogy a kromo-
szómák végeit védő „sapkák”, az úgynevezett 
telomerák (vagy telomerek) minden egyes 
sejtosztódáskor rövidülnek. Az ismétlődő 
DNS-szakaszokból álló telomerák az életkor 
előrehaladásával végül teljesen elkopnak, a 
sejtosztódás leáll és a sejt elpusztul. Létezik 
ugyan egy enzim, az úgynevezett telomeráz, 
amely képes fenntartani a kromoszómák vé-
geinek épségét és kijavítani a hibákat, de az 
enzimet kódoló gén a legtöbb sejtben csak 
a születés előtt aktív. Ezért a felnőtt sejtek-
ben – néhány kivételtől eltekintve – nincs 
telomeráz-aktivitás. A kivételek közé tartoz-
nak a felnőtt őssejtek és a ráksejtek, amelyek 
korlátlanul osztódnak, így – elvben – halha-
tatlanok.

Spanyol kutatók egy vírus segítségével 
felnőtt egerekbe juttattak be működőképes 
telomeráz gént. Az egerek csupán egyetlen 
génterápiás kezelést kaptak, ennek ellenére je-
lentősen javult általános kondíciójuk és meg-
hosszabbodott az élettartamuk. Ez minden bi-
zonnyal annak köszönhető, hogy a bejuttatott 
telomeráz génről telomeráz enzim szintetizá-
lódott, amely kijavította a felnőtt egerek le-
kopott teloméráit. „Azonkívül, hogy tovább 
éltek, a génkezelt egereknek erősebb volt a 
csontozatuk, javultak az anyagcsere-funkció-
ik, jobb volt a mozgáskoordinációjuk és az 
egyensúlyuk, valamint jobban teljesítettek a 
tárgyfelismerési teszteken” – mondta Bruno 
Bernardes de Jesus, az EMBO Molecular 
Medicine szabad hozzáférésű folyóiratban 
megjelent cikk társszerzője.

Az egyik következő lépés annak megvizs-
gálása lesz, hogy vajon hasonló eredményeket 
kapnak-e más emlősöknél is, amelyek jóval 
hosszabb ideig élnek az egereknél.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Északkeleten, keleten többnyire borult idő lesz 
ismétlődő esővel. Másutt eleinte változóan felhős 
lesz az ég, majd nyugat felől erősen megnövekszik, 
megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé elered 
az eső.

Közeledik a labdarúgó-Európa-bajnokság, 
és már előre csettintek, hogy milyen jó lesz 
majd valamelyik kivetítővel felszerelt kocsmá-
ban a kollégákkal, barátokkal együtt szurkol-
ni, s közben jókat sörözni. De arra már most 
kíváncsi vagyok, hogy asztaltársaimnál mi 
verné ki a biztosítékot: ha kedvenc csapatának 
gólt rúgnak, vagy ha kiderülne, hogy vizezik 
a sörét. Mert a haverokkal általában sörözni 
szoktunk. Ritkán, egy-egy fárasztó focimeccs 
után van úgy, hogy nem sört, hanem frissen 
facsart citromos limonádét iszunk. Persze van, 
aki keveri, vagyis egyszerre issza a kettőt.

Be kell vallanom, nálam hiábavalónak 
bizonyul azon sörgyártók igyekezete, akik egy 
időben akarnak minket a sörözés és limoná-
dézás örömében részesíteni, de hát ízlések és 
pofonok. Nálam inkább pofonok, és ebben a 
hitben csak megerősített a legújabb citromos 

sör reklámja. Egy olyan nedűt népszerűsíte-
nek, melynek összetétele 33%-a sör és 67%-a 
igazi limonádé. Persze, amikor tévében ment 
a reklám, gyorsan kimerevítettem a képet, ér-
dekelt ugyanis a csillaghoz tartozó apró betűs 
rész is. Az alig olvasható szöveg elmagyarázta 
nekünk, hogy az „igazi limonádé” 3%-ban sű-
rítményből készített citromlevet tartalmaz, a 
többi meg tiszta víz. Hát fizessen érte, aki akar, 
mert velem ezt senki nem fogja megvetetni. 

Most azon iparkodom, hogy meggyőzzem 
barátaimat, igyanak egészséges csapvizet, nyal-
janak melléje egy citromot, a sört meg hagyják 
meg nekem. Ha ebbe nem mennek bele, akkor 
legközelebb olyan oroszhegyi szilvapálinkával 
fogom megkínálni őket, amely kétharmadá-
ban sűrítményből készített, fölöttébb híg szil-
valevet tartalmaz. Ha már húzzák az orru-
kat, legalább alapos okuk legyen rá.

Az én sörömet ne vizezzék!

                 villanás n Szász Csaba

skandi  készÍtette: benedek enikő

hargitanépe

Sorsoltunk!

A május 2–4.  között megjelent skan di fel-
adványok helyes megfejtéseit beküldők kö-
zül a csíkszeredai Benkő Csilla-Évának ked-
vezett a szeren cse, akit nyereménykönyvvel 
jutalmazunk.  
 
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ...a gyermekkor szelle-
mét; Gordon Howe – Gordie – Kanada; 
Cate Blanchett – Bábel – A síró ember. 

sudoku

kezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.május18.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. május 30-ig kell beküldeni.

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