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Új orvosi rendelő 
nyílt Alsósófalván
Családorvosi rendelőt avattak 

pénteken a Parajd községhez 
tartozó Alsósófalván. A faluban 
két éve még működött egy orvosi 
rendelő, melyet a megfele-
lő higiéniai körülmények 
hiányában bezártak, ezt a 
hiányt pótolja a most megnyílt, 
modern létesítmény.

4

Ballagás

Búcsúznak a végzős diákok 
A kicsengetések időszaka következik, már ballagási lázban ég a város. Május végén, június elején 
Székelyudvarhely nyolc középiskolájában huszonnyolc osztály diákjai búcsúznak az Alma Matertől. 

A nagy pillanatot hirdető fényképtablók már kikerültek a kirakatokba, a városlakók, családtagok, rokonok 
ott is megtekinthetik az idei végzősök és tanáraik fotógyűjteményét. A középiskoláiktól búcsúzó diákok 
számára oly fontos esemény mellett a Hargita Népe Udvarhely sem megy el észrevétlenül: a mai naptól 

kezdődően – a Kossuth Lajos utcai Dávid Fotó jóvoltából – közzétesszük a végzős osztályok ballagási 
fényképeit, és nemcsak az udvarhelyi, hanem a székelykeresztúri, zetelaki, illetve korondi iskola utolsó 

éves tanulóinak a búcsúfotóit is bemutatjuk. > 6. és 8. oldal

Hamarosan minden középiskola elbúcsúztatja utolsóéves tanulóit. A Hargita Népe Udvarhely közzéteszi a végzős diákok fényképeit fotó: bALáZs AttILA/ArchíV

Eldurvul 
a választási kampány

Lehet mondani, hogy túlbuzgó 
aktivisták minden pártban akad-
nak – ez igaz. A jelöltek, pártve-
zetők feladata lenne, hogy ezeket a 
személyeket kordában tart-
sák. Főként Székelyföldön, 
ahol kisközösségek vannak, 
nem szabad a gyűlölködést been-
gedni az emberek közé.
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Véget ért tegnap este a Szé-
kelyföldi Filharmónia által szer-
vezett második ClassJazzFest. 
A legutolsó nap, azaz vasárnap 
18 órától igazi különlegesség-
gel lepték meg a közönséget: a 
fesztivál záróakkordjaként a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia 
Kórusával, illetve a Jazzybirdszel 
közreműködve adták elő Will 
Todd dzsesszmiséjét.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az összes fellépőnek sikerült 
teljesítenie azt a célt, amit 
a fesztivál szervezői kitűz-

tek bemutatni a közönségnek a 
klasszikus zene és a dzsessz közötti 
párhuzamokat. A Hargita Megye 
Tanácsa és a székelyudvarhelyi  pol-
gármesteri hivatal támogatásával 
létrejövő fesztivál mindenik kon-
certje többnyire interaktív volt, 
főként a legelső, a Csíky Boldizsár 
előadóművész zongoraestje. Mint 
közismert, klasszikus zongorista 
mutatta be olyan zeneszerzők mű-
veit is, akik még teljesen a klasszikus 
zene jegyében komponáltak, mégis 
már dzsesszbe hajló műveik is szü-
lettek (pl. Scriabin). A zenekarok 
többféle formációban is felléptek, 
közülük a leggyakoribb a quartet, 
azaz a négyes volt. Az egyik „leg-
klasszikusabb” zenekari koncertet 

talán a marosvásárhelyi Tonight 
Jazz Quartet adta, akiknek reperto-
árjában a legközismertebb dzsessz-
standardok szerepeltek, így nem 
csoda, hogy olyan hallgatóknak is 
sikerült belopni szívébe a dzsessz 
iránti szeretetet, akik korábban 
nem rajongtak ezért a műfajért.

Bodurian Aram főszervező, 
a Székelyföldi Filharmónia ve-
zetője úgy összegezett a feszti-
válról, hogy minden téren sike-
rült megvalósítani a terveket: a 
fesztivál nyitását, a fiatal tehet-
ségek felkarolását, illetve a más 
zenekarokkal való kollaborálást 
(a Marosásárhelyi Állami Fil-
harmónia, a Jazzybirds). – Jó-
val dúsabb volt az idei fesztivál, 
viszonyítva a tavalyihoz. Sokat 
nyomott a latban a tegnapi ős-
bemutató, hiszen Romániában 
ebben a formában még sehol sem 
játszották Will Todd miséjét. Jö-
vőre ugyanezt a formát szeretnők 
adni a fesztiválnak: Lehel Péter 
szaxofonost szeretnők meghív-
ni a zárókoncertre. Ugyanerre 
a hétre tervezzük a fesztivált, 
amelynek az utolsó koncertjét 
szintén a pünkösd előtti hét-
végén tartjuk – vetítette előre 
Bodurian Aram. Noha a tegnap 
esti koncert igencsak szinvonalas 
volt, nagyon kevés néző jelent 
meg a Művelődési Házban. 

Jövő keddig látogatható az a 
szabadtéri fotókiállítás, amelyet 
péntek délben nyitottak meg a 
székelyudvarhelyi városi parkban. 
A gyermekportrékat felsorakozta-
tó szabadtéri fotókiállítás egyfajta 
jubilálás, hiszen idén lesz tíz éve 
annak, hogy elindult az Orbán Ba-
lázs szemével elnevezésű doku-
mentációs fotótábor.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Különösebb protokolláris 
csinnadratta nélkül ugyan, 
de igencsak egyedülálló 

fotókiállítás nyílt péntek délben a 
székelyudvarhelyi városi parkban, 
a Székelyudvarhelyi Városnapok 
és Székelyföld Napok 2012 prog-
ramsorozat keretében. A szabadtéri 
kiállítás anyagául azok, az elmúlt 
évtized során legjobban sikerült 
gyermekközpontú felvételek szol-
gálnak, amelyeket az Orbán Ba-
lázs szemével című dokumentációs 
fotótábor felvételeiből válogattak 
össze. Mint Szőcs Endre, a fotótá-
borokat szervező Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója, a kiállítás ötletgazdája 
lapunknak elmondta, a szabadtéri 

tárlat anyagában olyan fényképek 
is megtalálhatóak, amelyek még 
2002-ben, az első dokumentációs 
fotótáborban, Székelyvarságon ké-
szültek.

Az ötven fotót tartalmazó 
gyűjteményes kiállítás tizenkilenc 
olyan fényképész munkáját mu-
tatja be, akik a tíz év során részt 
vettek valamelyik fotótáborban. 
Mint Szőcs elmondta, azért szá-
mít egyedülállónak a kiállítás, 
mert bár korábban is voltak sza-
badtéri tárlataik, olyan, amelyet 
több napig is a szabad ég alatt tar-
tottak volna, nem akadt. A jövő 
keddig látogatható fotókat felvér-
tezték az időjárás viszontagságai 

ellen, mindegyik felvételt fóliázva 
kötözték fel a park fáira. Megtud-
tuk továbbá, hogy a fotók elhe-
lyezésénél fontos szempont volt, 
hogy ne bántsák a fákat, ne csa-
varozzanak és szegezzenek, ezért 
döntöttek a kötözés mellett.

Szőcs szerint a mostani kiállí-
tásnak az a lényege, hogy sokkal 
többen lássák, illetve nézzék meg 
azt, mintha egy teremben állították 
volna ki, vagyis a képeket vigyék az 
emberekhez. Mint az igazgató el-
mondta, reményeik szerint idővel 
ki tudják bővíteni a kiállítás anya-
gát, egy dolog viszont biztos: június 
elsején, gyermeknapra a város köz-
pontjába költözik a tárlat.

aktuális
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Ősbemutatóval zárták 
a fesztivált

Gyermek-
portrék 
a fákon

Tavasz van és nyílnak a virá-
gok. ezzel a gondolattal in-
dult neki egy hangulatos túra 
szervezése nemrég. Mivel a 
Bekecs-tető virágos rétjeit 
a tavalyi évben alkalmunk 
adódott megcsodálni, így hát 
nem fért kétség ahhoz, hogy 
ezt meg szeretnénk ismételni. 
Számos egyediséggel bír ez a 
vidék, de mindeközül a legis-
mertebb a hóvirághoz hason-
ló, tőzike nevezetű virág. Így 
bátran gondolhattunk, hogy 
egy jó túra elé nézünk, mely 
reményünk később be is iga-
zolódott.

Április 14-én, valamivel 8 
óra után útnak is indultunk 
Szováta irányába, mivel erről a 
helyről érdemes a tetőt megkö-
zelíteni. Autóinkat nem messze 
a központtól, egy kis utcában 
parkoltuk le, majd felcsatolva 
lábszárvédőinket egyelőre az 
aszfaltúton haladtunk a város 
vége felé, Szakadát irányába. 
Számban huszonnégyen rót-
tuk a poros út szélét, míg nem 
fél óra után elértük az illető 
települést jelző táblát. Érde-
mes tudni, hogy itt, a város 
szélén egy finom forrás vizével 

olthatja szomját az arra járó. 
Pontosan a táblával átellenben, 
balra letértünk az aszfaltról és 
tovább egy széles fakitermelő 
úton gyalogoltunk. Az út jó 
részében az Iszulyka-patak völ-
gyében haladtunk. Eleinte nyílt 
területen, majd erdőben követ-
tük az út kanyargását. Lassan, 
fokozatosan nött a szintkü-
lönbség, mígnem elértük a 
Hollós tanyát, mely régmúlt 
idők gazdagságáról árulkodik. 
Elhagyott kőcsűr keresztezte 
utunkat, melynek bár a tető-
szerkezete még jó állapotban 
van, a betört ablaküvegek már 
szomorúan tekintenek az oda-
látogatóra. Mivel a tavaly fel-
fedeztünk egy, az erdő között 
húzódó tavacskát, újból meg 
akartuk látogatni, így a kőcsűr-
nél meredeken jobbra tértünk. 
Ez a hely is a tanya része volt, 
melyet a területet körülvevő 
drótkerítés bizonyított. A bo-
londos áprilisi időnek megfele-
lően hol esett, hol sütött a nap, 
mely azonban sem kedvünket, 
sem pedig étvágyunkat nem 
vette el. Kényelmesen elhelyez-
kedtünk az alig zöldülő fűben 
és elfogyasztottuk bőséges ebé-
dünket. Akiknek még egy kis 

türelmük került, megvárták, 
amíg a tűz annyira leégett, hogy 
szalonnájukat megsüthessék. 
Viszont nem csak erre volt jó a 
parázs, hanem finom, fűszeres 
meleg bor is készült a túrázók 
legnagyobb örömére. A kissé 
hosszúra nyúlt pihenő után 
folytattuk utunkat, mely to-
vábbra is emelkedett, mígnem 
kiérve az erdőből világháborús 
emlékműre bukkantunk. Innen 
még néhány perces séta után 
elértük azt a részt, amelynél 
előkerültek a fotógépek, hiszen 
eljutottunk a tőzikemezőre. A 
hófehér virágok színt varázsol-
tak a lassan ébredező, de még 
kopár vidéken. Miután valame-
lyest beteltünk a látvánnyal, to-
vább haladtunk, hiszen utunk 
célja csak alig 10 percnyi sétára 
volt.  Úgy 3 óra tájékán aztán 
elértük az 1081 méteren talál-
ható Bekecs-tetőt. A látnivalók 
itt sem maradtak el, hiszen a 
Görgényi-havasok hegyes-völ-
gyes vidéke tárult elénk, illet-
ve egy újonnan épített kápol-
na is büszkén áll a látogatók 
rendelkezésésre. 

Itt nem töltöttünk már sok 
időt, mivel még hosszú út állt 
előttünk. Lefelé egy darabon 

követtük azt az útvonalat, ame-
lyen feljöttünk, majd jobbra 
térve, a piros sáv jelzésen ha-
ladtunk tovább. A táj jellege 
folyamatosan változott, mivel 
hol sűrű erdőben, hol pedig 
füves mezőn vezetett utunk. 
Lefelé már hosszabb pihenőket 
nem iktattunk be, így kb. 2 óra 
után megpillantottuk Szováta-
fürdő impozáns szállodáit. 
Innen azonban még egyórás 
sétát tettünk, amíg elértük az 
aszfaltutat. De még mielőtt ez 

megtörtént volna, egy utolsó 
pihenőt tartottunk, ahol elfo-
gyasztottuk maradék ételein-
ket. Majd újabb rövid séta után 
értünk vissza autóinkhoz. 

Ezzel viszont még nem ért 
véget a nap, mivelhogy Vár-
mezőhöz közel voltunk, így 
meglátogattuk, hogy egy piszt-
rángvacsora méltó záró pontja 
legyen ennek az együtt töltött 
napnak. 

Ambrus Helga-Gyöngyvér

eke Túra a Bekecs-TeTőre

Ötven fotó a városi parkban



Körkép
közélet

Nagy sikernek örvendett a pén-
teken és szombaton Székely-
udvarhelyen immár harmadik 
alkalommal megrendezett Ha-
gyományos mesterségek utcá-
ja. A hagyományos termékeket 
és azok készítőit bemutató 
vásáron az érdeklődők akár a 
mesterembertől leshették el a 
népi mesterségek csínját-bín-
ját.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mintegy félszáz kiállí-
tó kínálta portékáját 
a péntek reggeltől 

szombat estig tartó Hagyo-
mányos mesterségek utcáján, 
Székelyudvarhely központjában. 
Az immár harmadik alkalommal 
megtartott rendezvényen, mely a 
IV. Székelyudvarhelyi Városna-
pok és a III. Székelyföld Napok 
keretében valósult meg, a ha-
gyományos népi mesterségeket 
és azok művelőit mutatták be a 
nagyközönségnek. A kétnapos 
rendezvényt a Székelyföldi Nép-
művészek Egyesülete ezúttal is a 
Városháza téren tartotta, ahol a 
mesterembertől lehetett ellesni 
a népi mesterségek csínját-bínját 
a ostorkészítéstől, a bútorfesté-
sen át egészen a csipkeverésig. 
Az árusok szerint, akik között 
akadt olyan is, akik a szomszédos 
Kovászna, illetve Maros megyé-
ből érkeztek, sokan érdeklődtek, 
de sokan is vásároltak. A helyszí-
nen azonban nemcsak vásárolni 
lehetett, hiszen az utcában fel-
állított színpadon mindkét nap 
kulturális műsorokkal szórakoz-
tatták a közönséget. Aki szere-
tett volna, pár perc erejéig idő-
utazáson is részt vehetett, száz 
évet röpítette vissza az időben 
az a korhű díszletekkel felszerelt 

fotográfus stand, ahol ingyen 
fényképezték az érdeklődőket. 
Ugyanakkor a rendezők termé-
szetesen nem feledkeztek meg a 
gyerekekről sem, a Vár utcában 
körhintát szereltek fel a szóra-
koztatásukra.

Két centis patkó, 
két grammos fejsze
A rendezvényen több kü-

lönlegességet is megtekinthet-
tek az érdeklődők, hiszen a 
több mint százéves kőmalmával 
lisztet őrölt a molnár, ugyanak-
kor háromszáz éves fújtatóját 
bevetve patkót készített a ko-
vács is. Utóbbi standja igencsak 
nagy népszerűségnek örvendett 
a vásár ideje alatt, hisz amel-
lett, hogy több vasból készített 
érdekességet is meg lehetett 
tekinteni, a délutáni órákban 
a lópatkolás fortélyait is el le-
hetett lesni. Forgács Tibor sze-
rint, aki édesapja mellett műve-
li immár negyven éve inasként a 
mesterséget, igencsak nehéz an-
nak, aki manapság kovácsként 
szeretne megélni. Mint meséli, 
a gépesítés miatt az emberek 
sorra válnak meg lovaiktól, így 
maradnak lassan munka nélkül 
a mesterséget művelők.

– Legutóbb megrendelésre 
kovácsolt kapukat és fogasokat 
készítettem, de patkót csináltam 
a csordába járó teheneknek is. 
Azért, hogy felkeltsem az embe-
rek érdeklődését, kis szerencsepat-
kókat is csinálok, de készítettem 
olyan fejszét is, amely nyelestől 
együtt két grammot nyomott. Az 
egész elfért egy gyufás skatulyá-
ban – meséli Forgács, aki szerint 
ahhoz, hogy egy kovács manapság 
a megélhetését biztosítani tudja, 
alkalmazkodnia kell a piaci igé-
nyekhez.

politikai hirdetés
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háromszáz éves fújtatóval készítettek patkót. elleshettük a kovácsolás fortélyait fotó: ifj. haáz sándor

Elkerülhetetlen, hogy legyenek olyanok, 
akik túl beleélik magukat a választási kam-
pányba. Akik elfelejtik, hogy a választási 
kampány alapvetően arról szól, hogy meg 
kell szerezni a választók bizalmát. Ezek az 
emberek hajlamosak felbérelni drága kam-
pánystratégákat akár, hogy segítségükkel 
lejárassák az ellenfelet, elbizonytalanítsák 
a szavazókat, ha nekik a kisebb választási 
jelenlét használ. Általában minden gátlástalan eszközt 
képesek bevetni annak érdekében, hogy jobb eredményt 
érjenek el, szem elől tévesztve, hogy ezzel nem a bizal-
mat, hanem a bizalmatlanságot alapozzák meg. Éles 
szóváltásokra kampányban már volt példa székelyföldi 
közéletünkben is, azonban most úgy néz ki, rekorddön-
tési időszak elé nézünk. 

Csíkszeredában a Borboly Csaba lejáratására kiötölt 
EMNP-s kampány plakátjait már a temetőkbe is bevit-
ték. Meggyalázták egy ember emlékét, akinek nemcsak a 
kampányhoz nincs semmi köze, de már ettől a világtól is 
elbúcsúzott. Megsértették a családját, olyan történet kö-
zéppontjába sodorva őket, amihez semmi közük. Illetve 

mint szavazópolgárok elvárhatnák, hogy értük és róluk 
is szóljon. De nem így. 

Azt is lehet mondani, hogy túlbuzgó aktivisták min-
den pártban akadnak – és ez igaz is. A jelöltek és párt-
vezetők feladata az lenne, hogy ezeket a személyeket kor-
dában tartsák. Főként Székelyföldön, ahol kisközösségek 
vannak, nem szabad a gyűlölködést beengedni az embe-
rek közé. Van itt elég probléma, amit meg kell oldani, ne 
kelljen a fölöslegesen kialakított törésvonalak begyógyítá-
sára is energiát fecsérelni. 

Ezt sajnos nem minden szervezet, és nem minden je-
lölt érti meg. Egyik párt csíkszeredai szervezetének elnö-
ke ellen folyik rendőrségi vizsgálat illegális plakátolásért. 

Az úriember az éj leple alatt ragasztgatta 
az egyébként pártja által hivatalosan fel 
nem vállalt lejárató kampány plakátjait. 
Olyan ember, aki bizalmat kér, nem az éj 
leple alatt mocskolódik, reménykedve, hogy 
nem kapják el.

El kell fogadnunk, hogy vannak ilyen je-
löltek is, de a pártok vezetői fel kell lépjenek 
ezek ellen, és el kell távolítsák a közéletből, le 

kell vegyék a jelöltlistáról. Ez erkölcsi kötelesség, és nagyon 
fontos üzenet azok felé, akik ilyent forgatnak a fejükben. 
Fontos, hogy mindenkiben tudatosodjon, az ilyen dolgokat 
nem lehet megúszni. Ha valaki közéleti szerepet vállal, 
akkor attól minimális elvárás, hogy tisztességes legyen, és 
nyíltan mondja meg a véleményét, vállalja a cselekedeteit. 
Aki ezt nem teszi meg, annak nincs mit keresni nemcsak a 
közösség élén, hanem a közéletben sem. 

Eldurvul a választási kampány

                       NÉZŐpoNt n Isán István csongor
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Családorvosi rendelőt avattak 
pénteken a Parajd községhez 
tartozó Alsósófalván. A falu-
ban két éve még működött egy 
orvosi rendelő, melyet a meg-
felelő higiéniai körülmények 
hiányában bezártak, ezt a hi-
ányt pótolja a most megnyílt, 
modern létesítmény.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Új családorvosi rende-
lő épületét adták át 
Alsósófalván pénteken, 

május 18-án. A Parajd község-
hez tartozó településen két évvel 
ezelőtt egy régi épületben még 
működött egy egészségügyi lé-
tesítmény, a megfelelő higiéniai 
körülmények hiányában azonban 
engedélyeit visszavonták, tevé-
kenységét pedig megszüntették.

– Az alsósófalviak kérésére vá-
laszoltunk pozitívan, hogy a falu-
nak is legyen egy olyan központja, 
ahol a parajdi négy családorvos 
felváltva tudja a helyiek számá-
ra biztosítani az orvosi ellátást 
– árulta el Bokor Sándor parajdi 
polgármester.

Az új, modern és tágas (130 
négyzetméteres) orvosi rendelő 
számára a parajdi önkormányzat 
biztosította a területet, a közel 
400 ezer lej értékű beruházás 

építési munkálatai tavaly ősszel 
kezdődtek el. A fenti összeg tar-
talmazza a tervezésnek, a szük-
séges engedélyek kiváltásának 
és a külső területrendezésnek 
a költségeit is. Hargita Megye 
Tanácsa egynegyed résszel járult 

hozzá a költségekhez. A szüksé-
ges felszerelések nagy része már 
meg is van, de a következő egy-
két hónapon belül ezt bővíteni 
fogják, hogy a rendelő a mai 
igényeknek megfelelő orvosi el-
látást biztosítsa az alsósófalviak 

számára. Az épületet Timár 
Zsolt református tiszteletes ál-
dotta meg. 

A pénteki átadáson jelen volt 
Kelemen Hunor, az RMDSZ szö-
vetségi elnöke is, aki elmondta, 
hogy az elmúlt huszonkét eszten-

dő során az erdélyi magyarság, a 
székelyek azt a célt követték, amit 
őseink is: az építkezés a célt szol-
gálja, ehhez kell eszközöket talál-
nunk.

– Egyik legfontosabb eszkö-
zünk az önkormányzati jelenlét, 
amikor a közösség által megbízott 
emberek, elöljáróink döntéseket 
hoznak a közösség érdekében. 
2012. június 10. előtt sok min-
denről hallunk, mi azonban csak 
arról beszélünk, hogy mit tettünk 
a közösségért, az erdélyi, a székely-
földi magyar emberekért, és arról, 
hogy milyen terveink vannak az 
elkövetkező időszakra – hangsú-
lyozta a szövetség elnöke.

Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke az összefo-
gás, a közös építkezés fontosságá-
ra hívta fel a figyelmet, kiemelve, 
hogy a megyei önkormányzat az 
elmúlt négy évben a helyi közös-
ségek igényeire figyelve folytatta 
tevékenységét. Példaként említet-
te azt, hogy a megye első állandó 
ügyeleti központja is Parajd köz-
ségében jött létre.

– Minden építkezésben benne 
van az otthon maradás üzenete. 
De az ember életében az egészség 
a legfontosabb, így azt mondhat-
nám, hogy ez a létesítmény az 
egészséges otthon maradás üze-
netét hordozza – emelte ki Bokor 
Sándor parajdi polgármester.

Csak ámult-bámult a székelyud-
varhelyi közönség szombat 
délben a II. Rákóczi Ferenc 
utcában, ahol a tömegfutást 
követően a Póráz Klub szer-
vezésében különböző kutyás 
bemutatókat tartott a csíksze-
redai ÜgyesEb kutyakiképző 
iskola. Főként ügyességi és 
engedelmességi gyakorlatokat 
láthattak az érdeklődők, de azt 
is figyelemmel követhették, 
miként vigyáznak a harci ku-
tyák a családtagokra. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint elhangzott a bemuta-
tón, a Póráz Klub tavaly 
elkezdett Kutyavilág 

sorozatuk második állomásához 
érkezett, amelyet Tehetséges négy-
lábúaknak neveztek el. Ennek ke-
retében a csíkszeredai ÜgyesEb 
kutyakiképző iskola képviselői 
mutattak be kedvenceikkel olyan 
gyakorlatokat, amelyektől minden-
kinek tátva maradt a szája. Huskyk 
és amstaffok, továbbá egy golden 
retriever, egy magyar vizsla és egy 
közép-ázsiai kutya csillogtatta meg 
tudását gazdájával a bemutatón. 

Főként ügyességi gyakorlatokat lát-
hatott a közönség, de volt tüzes ka-
rikán való átugrás, számfelismerés, 
ételmegtagadás, valamint elrabolt 
kisgyerek megvédése. 

Mint ismeretes, főként ku-
tyabarátokat, állatorvosokat, 

ebtartókat és nem utolsó sorban 
kutyakiképző szakembert tömö-
rítő klub alakult tavaly február-
ban Székelyudvarhelyen, melynek 
egyik fő célja a kutyákkal kapcso-
latos tévhitek eloszlatása. A másfél 
éve tevékenykedő Póráz Klub leg-

fontosabb tevékenységei közé tar-
tozik a népszerűbb és elterjedtebb 
ebfajták megismertetése, továbbá 
el szeretnék oszlatni a helyi embe-
rek olykor indokolatlan félelmeit 
a kutyákkal szemben. Jó irányba 
haladnak a kezdeményezéseik, 

erről tanúskodik a szombat déli 
kutyabemutató, illetve az is, hogy 
használatba kapták a polgármes-
teri hivataltól a Kuvar lakótelepi 
kazánház udvarát. Itt alakítanak 
majd ki kutyafuttatásra és neve-
lésre alkalmas területet. Dr. Sán-
dor Zsolt állatorvos, a klub veze-
tője elmondta, hogy a legfonto-
sabb tevékenységeik közé tartozik 
ennek a területnek a kialakítása, 
amelyhez egy kalákát is meghir-
detnek a közeljövőben. Lapunk 
kérdésére kifejtette, hogy a tavalyi 
rendezvényhez képest minden-
képpen előrelépés volt a szombati 
esemény, hiszen a becslések sze-
rint legalább harminc százalékkal 
többen voltak a közönség sorai-
ban. – Amióta a Póráz Klub meg-
alakult Székelyudvarhelyen, a tu-
datos és a felelős kutyatartás terén 
fejlődés látható. Még a kezdetén 
vagyunk, az első lépések mindig 
nehezek. Már hallunk olyan ese-
teket, hogy az egyik kutyás rászól 
a másikra, ha éppen az a székletet 
nem hajlandó feltakarítani. Tíz 
alapító taggal indult a klub, most 
kezdődik a toborzás, hiszen jogi 
formát is kaptunk – mondta el az 
állatorvos. 

Az EgészségEs otthon mARAdás ÜzEnEtE

Új orvosi rendelő nyílt Alsósófalván

mIt tud A Kutyád?

Tehetséges négylábúak bemutatója

Bokor, Kelemen és Borboly avatják a létesítményt

Ügyességi és fegyelmi gyakorlatokat láthatott a közönség. Fejlődik a tudatos kutyatartás Udvarhelyen is fotó: ifj. haáz sándor
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Közel hetven nyugdíjas gyűlt 
össze pénteken délelőtt a Szép-
korúak fesztiválja elnevezésű 
ünnepségen, amelynek célja az 
volt, hogy a városnapok kerete-
in belül az udvarhelyi nyugdíjas 
klub kórusa és a kézdivásárhelyi 
Maassluis nyugdíjas kórus tag-
jai találkozzanak egymással.

Radó Krisztina

A székelyudvarhelyi önkor-
mányzat által támogatott 
találkozót a helyi Nyug-

díjasok Önsegélyező Pénztárának 
(NYÖP) épületében tartották, 
ahol a két kórus tagjai reggel tíz 
órakor kezdték meg az ünneplést. 
– A mai napi különleges minden 
összegyűlt nyugdíjas számára, hi-
szen lehetőséget kaptunk egy kö-
zös bemutatkozásra és ünneplésre 
– mondta el Nagy Hajnalka Éva, a 
NYÖP elnöke. A két város kórusa 
évente kétszer tart egy-egy ilyen 
találkozót, de eddig még nem volt 
alkalmuk közös szereplésre. Mivel 
a városi önkormányzattól lehe-
tőséget kaptak, hogy ők is részt 
vehessenek produkciójukkal a 
városnapi programban, jó lehető-
ségnek tartották  egy újabb talál-
kozásra – magyarázta lapunknak 
a NYÖP elnöke. 

Az ünnepségnek több apropó-
ja is volt, ugyanis nyugdíjas klub 
a nemrég felújított termének ava-
tására is ez alkalommal került sor, 
és nem utolsó sorban az elmúlt év 
során elhunyt nyugdíjasok tiszte-
letére is kisebb megemlékező mű-
sorral készültek a klubtagok. 

A tavaly, pályázaton 
nyert pénzből felújított 

klubtermet Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármeste-
re avatta fel, aki Isten áldásának 
tekinti, hogy sikerült összehoz-
ni egy  olyan alkalmat a város-
napok keretein belül, amelyen 
a helyi nyugdíjasoké lehet a fő-
szerep. – Megtiszteltetés, hogy 
önökkel együtt ünnepelhetek 
és remélem, sikerül kivitelezni 
elhatározásomat a jövőre néz-
ve, ugyanis szeretném, ha több 
lehetőséget tudnánk keresni a 
nyugdíjasok hasonló találko-
zására és segítésére – mondta a 
polgármester. 

A teremavatás után a NYÖP 
kertjében felállított kopjafánál 
folytatódott az összejövetel, 
ahol a 2011. szeptember 12. 
óta elhunyt tizenöt társukra 
emlékeztek az udvarhelyi klub-
tagok.

Minden év őszén rendeznek 
egy összejövetelt a NYÖP-nél, 
amikor az év elhunyt nyugdíjasai-
ra emlékeznek és kórusukkal meg-
koszorúzzák a kerti kopjafát. Idén 
viszont a városnapok keretein be-
lül kaptak alkalmat, hogy a nyug-
díjasok is teljes napi programmal 
rukkoljanak elő, ezért úgy gon-
dolták, hogy most kerítenek sort 
rá – magyarázta lapunknak Nagy 
Éva Hajnalka. 

 Az elhunytak tiszteletére 
Bunta Levente polgármester és a 
két város nyugdíjasai a kerti kop-
jafánál koszorúkat helyeztek el, 
majd egy perc csenddel adóztak 
emléküknek. A megemlékezés 
végén a város nyugdíjas kórusa 
rövid műsorral tisztelgett az eltá-
vozottak előtt. 

Immáron negyvenhatodik al-
kalommal szervezett Szejke-
fesztivált a székelyudvarhelyi 
művelődési ház a polgármes-
teri hivatallal karöltve. 

HNU-információ

Vasárnap délben tehát új-
ból benépesült a Szejke-
oldal. Nem volt „telt 

ház”, de sokan kigyalogoltak, 
kikerékpároztak, hogy végig-
nézzék a tizenhat meghívott 
népzene- és néptáncegyüttes 
produkcióját. Még a változé-
kony idő, a rövid záporok sem 

tudták elijeszteni a fesztiválozó-
kat, akiket nemcsak a rendkívüli 
látvány, az eredeti, hagyomány-
őrző zenei műsor, hanem az 
illatok és ízek is elbűvőlték. A 
fesztivállal párhuzamosan most 
már második alkalommal egy 
kulináris rendezvény is zajlott: 
Európai étkek a hagyomány 
jegyében név alatt meghívott 
testvértelepülések küldöttei 
(például a békéscsabaiak) tánc-
formációk tagjai és nem utolsó 
sorban a polgármesteri hivatal 
„főszakácsai” mutathatták meg 
kulináris ügyességüket. A jelen-

lévőket délben a nagyszínpadról 
Bunta Levente üdvözölte. A pol-
gármester egy oklevelet és egy 
plakettet is kapott – Kelemen 
Hunor, az RMDSZ szövetségi 
elnöke küldte a következő szö-
veggel: „A romániai magyar csa-
ládok érdekében kifejtett példa-
értékű munkája elismeréseként 
az RMDSZ a Családbarát ön-
kormányzat díjat adományozza 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatalának, ezzel is kifejezve 
nagyrabecsülését a magyar kö-
zösség szolgálatában tett erőfe-
szítéseiért”. 

A Szépkorúak fesztiváljának 
keretein belül idén tizedik alka-
lommal rendezték meg a Nyug-
díjas Pedagógusok Baráti Talál-
kozóját pénteken r a városháza 
Szent István Termében. 2002 
óta minden évben felköszöntik 
azokat a pedagógusokat, akik 
betöltötték nyolcvanadik élet-
évüket. Idén viszont különleges 
alkalmat is ünnepeltek, ugyan-
is hat olyan pedagógusnak 
nyújtottak át emléklapot, akik 
kilencven fölött járnak. 

R. K.

Mivel Székelyudvarhely 
egy szép iskolaváros és 
sok tantestületi tag él 

itt, ezért 2002-ben úgy döntöt-
tem, hogy minden pedagógust, 
aki nyolcvanadik életévét be-
tölti, születésnapján személye-

sen felköszöntöm otthonában 
és fényképet készítek róla. Tíz 
éven keresztül gyűjtögettem a 
fényképeket és mára négy album 
telt meg az eddig felköszöntött 
volt tanítókkal és tanárokkal 
– mondta el lapunknak Dáni-
el Lujza, a pedagógusok baráti 
szövetségének elnöke. Nincs 
szebb és harmonikusabb pilla-
nat, mint amikor egy ilyen kö-
szöntés alkalmával az unokák-
kal és dédunokákkal körülvett 
pedagógus tapasztalatairól és 
pályájáról mesél – tette hozzá a 
szövetség elnöke. 

A nyugdíjas pedagógusok 
találkozóján Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere 
is tiszteletét tette, és elmondta, 
hogy az idei összejövetel számá-
ra igen fontos, ugyanis amellett, 
hogy tanárait köszöntheti fel 

nyolcvanadik születésnapjuk al-
kalmából, az a megtiszteltetés 
jutott neki, hogy volt pedagógus 
édesanyjának is ő nyújthatja át az 
emléklapot. 

– Kiváltságos helyzetben vol-
tam egész eddigi életem során, 
hiszen nemcsak nagymamám és 
édesanyám voltak tanítónők, ha-
nem feleségem is pedagógusként 
dolgozik. Így nem csak az iskolá-
ban igazgatták utam, hanem egész 
életemet pedagógusok figyelme 
követte végig, és amit elértem, azt 
mind nekik köszönhetem – ma-
gyarázta a polgármester. 

Az idei összejövetelen tíz, 
nyolcvanadik életévét betöltött és 
hat, kilencven éven felüli pedagó-
gust köszöntettek fel, akiknek a 
polgármester nyújtotta át a névre 
szóló díszoklevelet. Ezt követő-
en a nyugdíjas klub egyik tagja, 

Gajevszki Klára Wass Albert Épí-
tő talaj című versével mondott kö-
szönetet a pedagógusoknak mun-
kájukért. Az ünnepi köszöntőt a 
helyi és a kézdivásárhelyi nyugdí-
jas kórus közös műsora zárta.

Kodály Zoltánra 
is emlékeztek
A baráti találkozó után a két 

város kórusának szórakoztató 
műsorát a Városháza téren te-
kinthette a nagyérdemű, amelyet 
Kodály Zoltán születésének 130. 
évfordulójának tiszteletére szer-
vezett meg a városi önkormány-
zat és a Nyugdíjasok Önsegélyező 
Pénztárának helyi szervezete.

– A rá való emlékezésünk 
egy főhajtás az előtt a szellemi 
óriás előtt, aki csodálatra méltó 
tudással és szeretettel munkál-
kodott népe, hazája és az egész 

világ javára – nyilatkozta la-
punknak Nagy Éva Hajnalka, a 
NYÖP elnöke. 

TAlálKozTAK, emléKezTeK éS SzerepelTeK

Nyugdíjasnapot tartottak 
a városnapokon 

KodályrA emléKezTeK

Nyolcvanadik életévüket betöltött pedagógusokat ünnepeltek

„CSAládbAráT önKormányzAT” KITünTeTéS A polgármeSTerI hIvATAlnAK 

A Szejkén fesztiváloztak 

A sátrak alatt a különböző étkek, a színpadon pedig a táncegyüttesek kaptak főszerepet fotó: szász csaba

„Tíz éven keresztül 
gyűjtögettem a fény-
képeket, és mára négy 
album telt meg az ed-
dig felköszöntött volt 
tanítókkal és tanárok-
kal. Nincs szebb és har-
monikusabb pillanat, 
mint amikor egy ilyen 
köszöntés alkalmával az 
unokákkal és déduno-
kákkal körülvett peda-
gógus tapasztalatairól 
és pályájáról mesél.”
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Közleményt juttatott el szerkesz-
tőségünkbe a székelyudvarhelyi 
polgármesteri hivatal, melyben 
tudatják, beigazolódott mindaz, 
amitől Székelyudvarhely lakói 
Nyirő József újratemetése kap-
csán tartottak. 

„Tartottunk attól, 
hogy a Szász Jenő 
által vezetett Szé-

kelyudvarhelyért Alapítvány – 
amelyik tisztességtelenül árvíz-
pénzeket térített el – nem tud 
méltó ügyintézője-szervezője len-
ni a temetésnek. Sajnáljuk, hogy 
Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnökének megbízottjában 
társra talált méltatlan ügyködé-
séhez. Bebizonyosodott, hogy 
tevékenykedésük fő célja nem 
az újratemetés méltóságteljes 
megszervezése, hanem az önkor-
mányzati választások befolyáso-
lása, Nyirő emlékének felhaszná-
lásával. Tisztességtelenül jártak 
el akkor, amikor az április 18-án 
tartott székelyudvarhelyi meg-
beszélésen – melyen részt vett a 
magyar nagykövet, főkonzul, in-
tézményi vezetők és önkormány-
zati tisztségviselők – a valóságot 
elferdítve azt állították, hogy 
Bunta Levente a »Nyirő József 
múltjával és a vele szemben meg-
fogalmazott antiszemitizmus 
vádjával kapcsolatosan rendkívül 
erős feltevéssel élt«. Ezzel szem-
ben az igazság az, hogy tartva a 
Nyirő József újratemetésének 
túlpolitizálásától, Bunta Levente 
a jelenlévőktől megkérdezte, hogy 
»a szervezők mit tudnak Nyirő 
József esetlegesen támadható köz-
életi szerepléséről«. Tette ezt an-
nak érdekében, hogy fel lehessen 

készülni az ezzel kapcsolatos tá-
madások kivédésére. Felháborító, 
hogy a megbeszélést követően e 
kérdés kapcsán sajtótájékoztatón 
közzétegyék azon véleményüket, 
miszerint »Bunta Levente és tár-
sai nem a magyar álláspontot erő-
sítik«. Valamint az, hogy az általa 
feltett kérdés lenne a román ható-
ságok álláspontjának az ereden-
dője, már nevetséges! Nyirő József 
újratemetését a nemzeti összefogás 
jegyében kellett volna szervezni, 
méltóságteljesen, ahogy ezt egy-
értelművé tettük a legelejétől. Ha 
nem a politikai tőkeszerzés a szer-
vezők fő célja, a végtisztességet 
meg lehetett volna adni méltóság-
teljesen, Nyirő József végakarata 
szerint. Felszólítjuk az újratemetés 
körül ügyködőket, mint ahogy az 
Erdélyi Magyar Néppárt is tette, 
hogy legalább a 24. órában térjenek 
jó útra. Mint ahogy már többször 
közzétettük, a székelyudvarhelyiek 
részéről minden segítséget biz-
tosítunk ahhoz, hogy a tisztelet-
adás méltó körülmények között 
történjen. Visszatekintve immár 
úgy tűnik az elmúlt pár hónap, 
mintha kitervelt lett volna forga-
tókönyvében – legyen botrány, 
legyen megosztás, ellenséges érzé-
sek gerjesztése, ugrasszuk össze az 
udvarhelyieket – ez lehetett a cél. 
(A megbeszélés résztvevői: Bunta 
Levente, Székelyudvarhely polgár-
mestere, Miklós Zoltán, a Haáz 
Rezső Múzeum igazgatója, Jakab 
Áron Csaba önkormányzati kép-
viselő, Szőcs Endre, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont igazgatója, Farkas György, 
a polgármester kabinetvezetője)” 
– áll a polgármesteri hivatal közle-
ményében. 

Több mint száz motoros 
vonult fel péntek délután 
Székelyudvarhelyről Homoród-
fürdőre, az Independent Eagles 
M.C. által hatodik alkalommal 
megrendezett motoros talál-
kozón. A hétvégi szezonnyitó 
partit mind a szervezők, mind 
pedig a résztvevők az eddigi 
legjobban sikerültnek vallják.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Motorzúgástól volt han-
gos péntek délután 
Székelyudvarhely köz-

pontja, dübörgő kétkerekűek 
lepték el a Márton Áron teret, 
ahol több mint száz, különféle 
típusú és felépítésű kétkerekűt 
csodálhattak meg a járókelők. A 
térről indult Homoródfürdőre, 
az Independent Eagles M.C. sze-
zonnyitó motoros találkozójá-
nak helyszínére a hagyományos 

motoros felvonulás, amelyen 
lehetett apró robogó, nagytestű 
chopper, tengelyig sáros cross- 
vagy csomagokkal felpakolt 
túramotor, mind jól megfértek 
egymás mellett.

A résztvevők közt sokan vol-
tak olyanok, akik rendszeres ven-
dégei az Independent Eagles mo-
toros-találkozóinak, nem kivétel 
ez alól Jakab Attila, a kétkerekűek 
szerelmesei körében Jaxiként is-
mert motoros sem. Ezer köbcentis 
Suzuki GSX-R típusú motorjára 
támaszkodva meséli, leginkább 
annak örül, hogy idén jó zeneka-
rokat sikerült meghívniuk a szer-
vezőknek.

– Mindig jók a vetélkedők is. 
A lassúsági és hordógörgető ver-
senyt eddig mindig sikerült meg-
nyernem – meséli büszkén a mo-
toros. A rendszerint édesapjával 
és öccsével motorozó Jaxi szerint 
családjában hagyománynak szá-

mít motoros találkozókra menni, 
olyan, mint másoknak a búcsújá-
rás.

A motoros találkozó egyik 
szervezője, Veres Csaba tegnap 
délutáni kiértékelője szerint a 
legjobban sikerült találkozón 
vannak túl. Válság ide, vagy oda 
több mint hatszáz részvevője volt 
a hétvégi rendezvénynek.

– Érkeztek motorosok nem-
csak Romániából, hanem Ma-
gyarországról, Szerbiából és Szlo-
vákiából is – magyarázta Veres, 
aki szerint a 25 lejes, egész hét-
végére szóló belépőért cserébe jó 
koncerteket, vetélkedőket és tom-
bolát kaptak a motorosok, amivel 
értékes nyereményeket vihettek 
haza. Szombaton ráadásul ingyen 
ebédet is kaptak a motorosok, és a 
jó idő is garantálva volt nekik.

– A hétvége alatt a környéket 
szétverte az eső, de mi megúsztuk 
száraz bőrrel – summázott Veres.

A tervek szerint idén nyáron 
nyitja meg kapuit a zetelaki 
gyümölcsfeldolgozó és manu-
faktúra. Míg a Farkaslakán már 
két éve működő létesítmény 
almalé és különböző erdei gyü-
mölcsökből készült szörpök és 
lekvárok előállítására szako-
sodott, addig Zetelakán főként 
vadon nőtt gyümölcsök és 
gombák feldolgozására lesz le-
hetőség. A közel 300 ezer euró 
értékű beruházást létrehozó 
zetelaki közbirtokosság és a 
Székelygyümölcs Egyesület 
húsz-huszonkét személy rész-
vételére számít. 

HNU-információ

Olyan tagokat keresnek, 
akik vállalják, hogy a fiók-
szervezet működésének 

ideje alatt aktívak lesznek és segí-
tik azon tevékenységeket, amelyek 
az egyesület céljait szolgálják (pl. 
önkéntes munka, tudásátadás), és 
akik tanulási, továbbképzési haj-
landósággal rendelkeznek.

A jelentkezéseket írásban, 
egyoldalas terjedelemben várják, 
amelyben kérik a csatlakozási szán-
dék  megindokolását. Az íveket (az 
elérhetőség feltüntetésével) május 
25-ig adhatják le az érdeklődők a 
zetelaki LIGET kávézóban.

Legkevesebb száz, különféle típusú és felépítésű kétkerekű indult a Márton Áron térről Homoródfürdőre fotó: ifj. haáz sándor

NyIrő-ügy

„Tevékenykedésük fő célja 
az önkormányzati 

választások befolyásolása”

VégET érT A HoMoródFürdőI MoToroS TAlálkoZó

Megúszták száraz bőrrel

Székelygyümölcs: 
alakul a helyi fiókszervezet

A fejetlen plakátolás Zetelakán is felütötte a fejét. 
Lehet hivatkozni arra, hogy az udvarhelyszéki település polgármes-
teri hivatala nem biztosított kijelölt helyeket a választási plakátok 
elhelyezésére. Tiltakozik is emiatt az RMDSZ helyi szervezete, 
mely szerint azonban ez még nem mentség arra, hogy az MPP fel-
újított székely kapukra, a zetelaki templom kerítésére vagy iskolai 
épületekre helyezze el választási plakátjait. (SZ. CS.)
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Az első évnegyedre vonatkozó 
makrogazdasági mutatók ebben 
az időszakban kerültek nyilvános
ságra. Legelőbb az állami költ
ségvetés, valamint a társada
lombiztosítási költségvetések 
ala kulásával kapcsolatos ismér
veket közölte a pénzügyminiszté
rium. A bevételek tekintetében az 
előbbit illetően nem bizonyultak 
meg nyugtatóknak és meggyő
zőknek a számadatok, ugyanis 
a nye reségadó befizetésének 
előrehozatala „megsegítette” a 
költségvetés mérlegét. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

AGDP alakulása tekinteté-
ben elmondhatjuk, hogy 
az két egymást követő év-

negyed során visszaesést mutatott, s 
következésképpen megállapítható, 
hogy az ország gazdasága techni-
kai recesszióban leledzik. 2011 ne-
gyedik évnegyedéhez viszonyítva 
a GDP 0,1 százalékkal csökkent, 
de ugyanakkor a megelőző eszten-
dő első évnegyedéhez viszonyítva 
0,3 százalékkal növekedett. Nem 
végleges adatokról van szó, hanem 
jelzésértékű becsléseken alapulók-
ról. Június 6-án fog megjelenni egy 
újabb közlemény, de az is csak ide-
iglenes adatokat fog tartalmazni. 
A jegybank, a kormány illetékesei 
szerint a dolgok ilyenszerű alaku-
lása okán nincs amiért aggódni, 
ugyanis a technikai recesszió nem 
jelent tulajdonképpeni recessziót, 
és az előrejelzések szerint a második 
évnegyedtől országunk rááll a gaz-
dasági növekedés pályájára, s éves 
viszonylatban annak aránya akár az 
1,6 százalékot is elérheti. Vannak 
szerényebb becslések is, amelyek 
szerint jó, ha 1,2 százalékos lesz a 
gazdasági növekedés. Túlzott bi-
zakodásra azonban nincs ok, mert 
az elmúlt esztendőben a mezőgaz-
daság rekorderedményei kedvező 
irányba tolták el a GDP-t, de a je-
lek szerint ez az idén már nem fog 
megismétlődni. Egyes elemzők 
arra számítanak, hogy a közszférai 
bérek soron következő kiigazítása 
serkenteni fogja a belső fogyasztást, 
s annak meglehet, meglesz a maga 
szerepe az ipar szempontjából is. 

Azt is ígéretesnek tartják, hogy Né-
metország igen jól teljesített, az első 
évnegyedben, 0,5 százalékkal növe-
kedve a GDP-je a megelőző esztendő 
negyedik évnegyedéhez viszonyítva, 
s ilyenképpen az oda irányuló romá-
niai exportok gyarapodhatnak. De 
ha már itt tartunk, utalhatunk arra 
is, hogy az Európai Unió szintjén 
nem következett be recesszió, s ez 
mindenekelőtt Németország „telje-
sítményének” javára írható. Amúgy 
a GDP tekintetében továbbra is ked-
vező tendencia mutatkozott Belgi-
um, Észtország, Litvánia, Szlovákia 
és Finnország esetében. Ugyanakkor 
vannak olyan országok is, amelyek 
országunknál is rosszabbul teljesítet-
tek (Csehország, Olaszország, Ma-
gyarország, Spanyolország). Nézzük 
meg az ipari termelés alakulását. Az 
az első évnegyed folyamán a meg-
előző esztendő azonos időszakához 
viszonyítva növekedett. Ennek ör-
vendeni lehet, de furcsállandó, hogy 
ugyanebben az időszakban csökkent 

az elektromosenergia-fogyasztás, 
mert rendszerint az ipari termelés 
gyarapodásának velejárója az ener-
giafogyasztás növekedése. Tehát va-
lami sántikál vagy az ipari termelés, 
vagy az elektromosenergia-fogyasz-
tás tekintetében. De maradjunk 
ez utóbbinál. A villamosenergia-
termelés a megelőző esztendő első 
évnegyedéhez viszonyítva közel 40 
százalékkal csökkent, legnagyobb 
mértékben a vízerőművek eseté-
ben, s a kiesés pótlása szükségessé 
tette az import megkétszerezését. A 
földgáz és a kőolaj esetében csökke-
nés mutatkozott mind a termelés, 
mind pedig az import tekintetében. 
Ugyanakkor a szén esetében mind 
a hazai termelés, mind pedig az 
import növekedett. Erre azért 
volt szükség, mert a vízerőművek 
jelentette kiesést a hőerőművek 
termelésének fokozásával kellett 
bepótolni, ami viszont feltételez-
te a nagyobb mennyiségű szén 
biztosítását.

Gazdaság
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KedvezőtLen eLőjeLeK

Recesszióban 
az ország gazdasága

 hirdetések

A GeneRAL MIR COnSULt S.P.R.L.
A Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-
Turism Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargita 
Megyei Törvényszéknél lévő 2639/96/2007-es csődeljárási ügy-
csomóban meghozott döntés, valamint a hitelezők közgyűlés-
ének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú jegyzőkönyve 
alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós javainak értékesí-
tésére vonatkozó dokumentumok, sor kerül nyílt kikiáltásos ár-
verés révén az adós következő ingatlan javának eladására: 598 m2 
összfelületű telek és építmény, amely Tusnádfürdőn található, Olt 
utca 86. szám alatt, bejegyezve a tusnádi telekkönyvbe 8167-es 
szám alatt, a 182 m2 felületű építmény pedig a 8167/C szám alatt, 
kataszteri szám 12 533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendel-
tetése szálloda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 182 
m2 beépített területtel és 437 m2 hasznos területtel.

A kikiáltási ár 732 400 lej, a 3027/21.07.2011-es jegyző-
könyvnek megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult S.P.R.L. 
2012. június 21-én 10 órakor megszervezi munkapontja szék-
helyén – Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakosztály – az ingatlan nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek leg-
alább egy órával annak megkezdése előtt letétbe kell helyezni-
ük garanciaként a kikiáltási ár 10 százalékát és a 150 lejes rész-
vételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügy-
nökségénél megnyitott RO92RNCB0157042354340001 
különleges folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén  
vagy a 0266–310940es 

és a 0744–362148as telefonszámokon. 

A GeneRAL MIR COnSULt S.P.R.L.
a BALTICOM Kft. (Remete, Balázs Jenő utca 34. sz., Hargi-
ta megye) jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Hargi-
ta Megyei Törvényszéknél lévő 620/96/2009-es csődeljárási 
ügycsomó, valamint a hitelezők közgyűlésén (amelyen jóvá-
hagyták a javak értékesítéséhez szükséges dokumentumokat) 
létrejött 657/23.02.2010-es számú jegyzőkönyv alapján a 
csődbiztos elrendelte az adós javát képező következő ingat-
lanok nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: telek, 
építkezés és nehézgépek, összesen 2990 m2-en Remetén, Ba-
lázs Jenő utca 34. sz., Hargita megye, CF 251, CN Remete 
kataszteri szám 227/1.

Az árverés kiindulási ára a legnagyobb ajánlott ár, az árve-
rés jóváhagyott szabályzatának megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT 
S.P.R.L. 2012. június 28-án 12 órakor megszervezi a székhe-
lyén (Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 
2-es lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos árverés útján történő 
eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek 
letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát 
legalább egy órával a kezdés előtt, és be kell fizetniük a 150 lejes 
részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott különleges eljárási folyószámlára 
RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló  
székhelyén vagy a 0266–310940es  

és a 0744–362148as telefonszámokon.

nőtt a kereskedelmi mérleg hiánya

Vessünk egy pillantást az ország külkereskedelmének alakulására. A 
Boc-kormány annak idején abban bizakodott, hogy az idei gazdasági 
fellendülés letéteményese az export lehet/lesz. Azaz akárcsak 2011-
ben, idén is biztosítja a külpiaci értékesítési lehetőségeket. Nos, ez csak 
részben igazolódott be. Lejben kifejezve az első évnegyedi kivitel 2,3 
százalékkal növekedett a megelőző esztendő azonos időszakához vi-
szonyítva. Ezt viszont beárnyékolja az a tény, hogy az import 3,9 száza-
lékkal növekedett, s ilyenképpen a tavalyinál kedvezőtlenebbül alakult 
országunk kereskedelmi mérleghiánya, annak értéke közel egymilliárd 
lejjel volt nagyobb, mint 2011 első évnegyedében (euróban kifejezve az 
export, az import és a kereskedelmi mérleghiány másképp alakult, ez 
pedig a euró/lej árfolyam ingadozásával, illetve kedvezőtlen alakulásával 
magyarázható). Az export szerény arányú növekedése mindenekelőtt 
annak tulajdonítható, hogy egyes uniós országokban továbbra is meg-
mutatkoznak a recesszió jelei, azaz beszűkülni látszanak az értékesítési 
lehetőségek. A dolgok ilyenszerű alakulása érzékenyen érinti Románia 
külkereskedelmét, ugyanis mind az export, mind az import tekinteté-
ben meghatározó szerepet játszanak az Unió tagországai. Örvendetes vi-
szont, hogy sikerült fokozni az exportot az Unión kívüli országokba. Így 
például míg februárban az ilyen irányú exportok értéke 923 millió euró 
körül volt, márciusban már meghaladta az 1,2 milliárd eurót. Mindezzel 
együtt és mindezen túl, amint már arra utaltunk, a kereskedelmi mérleg-
hiány növekedett, mert a hazai szükségleteket csak részben sikerült ha-
zai termelésből fedezni, így történt például a villamos energia esetében. 
Ezek a makrogazdasági ismérvek, valamint az a tény, hogy az első év-
negyed folyamán a külföldi közvetlen beruházások is vérszegényeknek 
bizonyultak, arra engednek következtetni, hogy a gazdasági növekedés 
tekintetében túlzott reményeket nem lehet táplálni.

> Sok tekintetben azonos tényezők 
gátolják a kelet-közép-európai országok 
megújuló piacainak fejlődését – állapítja 
meg egy nemrég elkészült tanulmány. A Re-
gionális Energiagazdasági Kutatóközpont 
(REKK) és a Cambridge Programme for 
Sustainability Leadership (CPSL) közösen 
készített kiadványa Magyarország, Csehor-
szág, Románia és Bulgária megújuló ener-
giapiacát vette górcső alá. Összességében 
elmondható, hogy a régió országaiban igen 
jelentős a szabályozási kockázat, sokszor 
kiszámíthatatlan a jogszabályok alakulása, 
illetve azok tartóssága is megkérdőjelez-
hető. Sok esetben jellemző a ciklikusság, 

vagyis először egy igen attraktív támogatási 
rendszert vezetnek be, majd ezt követően a 
túlzott mértékű projektfejlesztések láttán 
hamar belenyúlnak a rendszerbe, és visz-
szavágják a támogatásokat. Habár Európa 
nyugati részén is történt ilyen, a KKE-i ré-
gióban sem ismeretlen a visszamenőleges 
jogalkotás, amely értelemszerűen igen nagy 
mértékben veti vissza a befektetői bizalmat a 
régió, illetve az adott ország iránt. A legtöbb 
KKE-i országban ugyancsak komoly prob-
lémát jelent az engedélyezés témaköre. Az 
engedélyezési eljárás többnyire túlságosan 
bonyolult, a fejlesztőknek sok hivatalon kell 
keresztülvinniük a projekteket. A legtöbb 

országban nagy átfutási idővel dolgoznak 
az érintett hivatalok, egyes zöld projektek 
esetében akár éves nagyságrendre is szükség 
lehet, míg az összes engedélyt sikerül besze-
rezni, ami így értelemszerűen komoly költ-
ségtényezőt is jelent a fejlesztők számára. 
A szabályozási környezet bizonytalansága, 
hosszú távú kiszámíthatóságának hiánya ter-
mészetesen a finanszírozási feltételekben is 
megmutatkozik. A gazdasági válság okozta 
forrásszűkét a szabályozási bizonytalanságok 
sajnálatosan elmélyítik. A régióval kapcso-
latos befektetői vélemény az, hogy a KKE 
zöld szektora az OECD-átlagnál magasabb 
kockázatokat képvisel, miközben megtérü-

lési mutatóiban csak az OECD-átlag szintjét 
hozza. Ezért sok befektető inkább a régiónál 
kockázatosabb országba viszi a pénzét, ahol 
viszont ezzel arányosan magasabb hozamra 
is számíthat. A dokumentum ajánlást tesz a 
jól megtervezett és fenntartható megújuló-
ösztönzési rendszer kidolgozására, illetve a 
kockázatok csökkentése érdekében a ma-
gán- és a közszféra jobb együttműködésére, 
adott esetben közös tulajdonú projektek 
fejlesztésére. Szintén a megújuló energeti-
kai befektetések felgyorsulását akadályozza 
a térség lakosainak alacsonyabb jövedelme, 
ami értelemszerűen növeli a fogyasztók ár-
érzékenységét. hí
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Az Infopress SE Sport Klub a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatallal közösen, az uh.ro 
támogatásával a hétvégén új-
ból megszervezte a már hagyo-
mányos városnapi tömegszala-
dást. Az eseményre közel ezren 
neveztek be.

Narancssárga lavina in-
dult el szombat délelőtt 
a Kossuth utcában: a 

negyedik alkalommal elrajtoló 
városnapi tömegszaladás bene-
vezői vágtak neki a két távnak. 
Már ekkor elhangzott a szerve-
zősátraknál, hogy sikersorozat 
folytatódik, hiszen ezren ne-
veztek be a megmérettetésre. 
Nemcsak székelyudvarhelyiek 
és udvarhelyszékiek szaladtak, 
hanem a környező települé-
sekről is többen elutaztak a 

rendezvényre. Az eseményre 
csupán a résztvevők egy része 
tekintett versenyként: volt, aki 
azért indult, hogy minél előke-
lőbb helyen végezzen, de töb-
ben voltak azok, akik saját ma-
gukért tették meg a rövid vagy 
a hosszú távot.

A tavalyihoz hasonlóan az 
idén is csoportosan jelentkez-
hettek az iskolások, az egy listán 
jelentkezők között az első 150 
befutó ingyenes jegyet kapott a 
Haáz Rezső Múzeum Leonardo 
da Vinci-kiállítására. A korosz-
tályokon belül a célba érkezőket 
egyénileg díjazták. Az első he-
lyezettek kupát és egy speciális 
érmet kaptak. A második, illetve 
harmadik helyen érkezők szintén 
éremben, míg az első hatszáz be-
futó éremben és ajándékcsomag-
ban részesült.

4. IPSE városnapi 
tömegszaladás
Rövid táv (3,9 km), férfiak: 

14 év alattiak: 1. Gergely Nor-
bert, 2. Fehér Sándor-Levente, 3. 
Berkeczi Csongor; 14–35 év kö-
zöttiek: 1. Péter Róbert, 2. Szász 
Huba, 3. Imre György; 35 év fe-
lettiek: 1. Incze Csaba, 2. Bencze 
Ferenc, 3. Imre István. Nők: 14 év 
alattiak: 1. Telekfalvi Krisztina, 
2. Péter Kata, 3. Kacsó Bernadett; 
14–35 év közöttiek: 1. Kanyaró 
Orsolya, 2. Balázsi Hajnalka, 3. 
Bokor Rita-Melinda; 35 év feletti-
ek: 1. Rácz Zsuzsanna, 2. Bencze 
Csilla.

Hosszú táv (6,4 km), férfiak: 
14 év alattiak: 1. Gergely István; 
14–35 év közöttiek: 1. Orbán 
Dávid, 2. Ilyés Loránd, 3. Józsa 
Zoltán; 35 év felettiek: 1. Kettesdi 
János, 2. Péter Attila.

> Kosárlabda. A Sapientia – EMTE 
Csík sze redai Karai idén tizedik alka-
lommal szervezték meg a SAPIENTIA 
KIHÍVÁS 24 órás kosárlabda maratoni 
tornát. Az eseményre pénteken, illetve 
szombaton került sor a József Attila Ál-
talános Iskola Tudor negyedi sportpályá-
ján. A rendezvényen sepsiszentgyörgyi, 
gyergyószentmiklósi, székelyudvarhelyi 
és csíkszeredai középiskolák kosárlabda-
csapatai mérkőztek meg a Sapientia egye-
tem csapataival. A 24 óra alatt 72, egyen-
ként 20 perces mérkőzés követte egymást 
szünet és bíráskodás nélkül, a fair play 
szellemében.

> Kézilabda. Még a nyári szünet előtt 
próbálja az erősítéseket megszerezni a so-
ron következő szezonra a Székelyudvarhelyi 
KC. Az első név már ismert is. Az SZKC 
egy balátlövő aláírását szerezte meg. A 26 
éves Laurenţiu Dinescu az elmúlt bajnoki 
idényt a Szatmárnémeti VSK-nál játszotta 
le, összesen 113 gólt jegyzett. Ezt megelő-
zően a Medgidia, a Steaua és a Bákó voltak 
a klubjai. A játékos, aki az ifi válogatott 
– Tálasékkal egy korosztály – egyik meg-
határozó tagja volt, rendre ott van a bő-
vített keretben a mostani román nemzeti 
gárdánál. A kézilabdázó két évre írt alá az 
SZKC-hoz.

> Magyar labdarúgás. A magyar lab-
darúgó-bajnokság 29. fordulójának ered-
ményei: Kecskemét – Újpest 0–0, Győri 
ETO – Pécs 3–0, Ferencváros – Siófok 
0–1, Haladás – Diósgyőr 2–1, Vasas – 
Kaposvár 0–1, Zalaegerszeg – Paks 1–1, 
Honvéd – Debrecen 0–3, Videoton – 
Pápa 2–0. A bajnokság élmezőnye: 1. Deb-
recen 71 pont (már bajnok), 2. Videoton 
63, 3. Győr 60, 4. Honvéd 43, 5. Kecs-
kemét 42, 6. Paks 42. A bajnokságból 
még egy forduló van hátra. A Győri ETO 
európai kupasorozatból való kizárása mi-
att a 4. helyezett indulhat az EL-ben. Az 
utolsó fordulóban dől el minden. 
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Remek hangulatú futómaraton

Narancssárgába öltözött Székelyudvarhely a maraton alatt
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A GEnErAl MIr  
ConSulT S.P.r.l.

a BEST CAR Kft. (Csíkszereda, 
Müller László utca 2/B/21., Hargita 
megye) jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Tör-
vényszéknél lévő 417/96/2007-es 
csődeljárási ügycsomóban meghozott 
döntéssel, valamint a hitelezők azon 
közgyűlésének 769/2010.03.02-es 
számú jegyzőkönyvével összhangban, 
amely révén jóváhagyták az adós javai 
értékesítése végett szükséges doku-
mentumokat, megszervezi az adós 
következő ingatlanjának nyílt kikiál-
tásos árverésen történő eladását: terü-
let és építmény, összesen 1000 m2-es 
felülettel, Gyimesfelsőlok község, 
Fő út 556. szám alatt, bejegyeztetve 
a Csíkszentmihályi Telekkönyvbe 
8120. szám alatt, topószám 11909/1.

Az indulási ár 129 146,85 lej + 
TVA, a 2953/2011.07.14-es számú 
jegyzőkönyv szerint.

Ilyen feltételekkel a GENERAL 
MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 
június 28-án 14 órakor megszervezi 
a székhelyén (Csíkszereda, Testvéri-
ség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es 
lakrész) az ingatlan nyílt kikiáltásos 
árverés útján történő eladását. Az ár-
verésen való részvétel végett az aján-
lattevőknek letétbe kell helyezniük a 
felértékelt ár 10%-át képező garanciát 
legalább egy órával a kezdés előtt és 
be kell fizetniük a 150 lejes részvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyi-
tott különleges eljárási folyószámlára 
RO49 RNCB 0157 0163 1361 0001. 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
székhelyén vagy a 0266–310940-es és 
a 0744–362148-as telefonszámokon.

A londoni olimpia jegyében zajlott szombaton, a csík-
szeredai Városházán a sporttörténeti vetélkedő döntője, melyen 
hét csíkszeredai és négy-négy magyarországi, illetve felvidéki ver-
senyző vett részt. A vetélkedőt a nagykanizsai Európai Sport Ha-
gyományőrző Egyesület, a Dr. Mező Ferenc Olimpiai Baráti Kör, a 
Román Olimpiai Akadémia Hargita Megyei Fiókintézete, Hargita 
Megye Sport- és Ifjúsági Igazgatósága, valamint Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala szervezte.

Eredmények: 1. Kis János (Nagykanizsa) 39 pont, 2. Csapkó 
Zoltán (Edelény) 29 p., 3. Somlai Attila (Lepsény) 24 p., 4. Gyuk 
György (Zalaegerszeg) 23 p., 5. Vajda Attila (Tornyos) 22 p., 6. 
Marosi Béla (Csíkszereda) 10 p., 7–8. Czini Gábor (Topolya) 
és Bálint Zoltán (Tornyos) 8–8 p., 9. Dombi Gyula (Csíkszere-
da) 6 p., 10–11. Csíszér Levente (Csíkszereda) és Horváth Virág 
(Zenta) 5–5 p., 12–13. Vass Sándor és Darvas Attila 4–4 p., 14. 
Korpos Attila 3 p., 15. Bodó Imre (mind Csíkszereda) 2 p.
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Udvarhelyre került 
a Coca-Cola-kupa

Bajnok a CFR
2008 és 2010 után 2012-ben is ro-
mán bajnoki címet szerzett a Ko-
lozsvári CFR labdarúgócsapata, 
miután pénteken az újrajátszott 
kolozsvári derbin drámai csatá-
ban legyűrték az U-t. A vasutas-
csapat a Bajnokok Ligája Bajno-
kok ágának harmadik selejtező 
körében kezdi jövőtől az európai 
kupaszereplést. A 2007/2008-as 
szezon óta nem tudott bukaresti 
csapat bajnokságot nyerni.

A román labdarúgó-bajnok-
ság 2011/2012-es idényé-
ből három mérkőzés van 

hátra, mindhárom összecsapást 
ma rendezik. A mai meccsek azon-
ban nem befolyásolnak semmit, 
ugyanis a lényegi dolgok már el-
dőltek. Az első ligától búcsúzik a 
Mioveni, a Sportul és a Szeben. El-
viekben Marosvásárhely is kellene 
búcsúzzon, de a második ligában 
biztos feljutó helyen álló Temes-
vári Poli nem kapott licencet a 
következő évre sem, így kérdéses, 
hogyan dönt a román szakszövet-
ség ez ügyben.

A CFR 2004-ben jutott fel az 
első osztályba. Az azóta eltelt évek-
ben a vasutasok három bajnoki cí-
met, két-két Románia-kupa-, illet-
ve Szuperkupa-győzelmet arattak.

Eredmények: 33. forduló: Ko-
lozsvári U – Szeben 3–1, Mioveni – 
CFR 0–5, Medgyes – Chiajna 1–0, 
Sportul – Rapid 0–2, Galac – Vaslui 
1–2, Marosvásárhely – Ceahlăul 
4–3, Astra – Brassó 1–4, Pandurii 

– Petrolul 1–0, Steaua – Dinamo 
3–2; 31. forduló (elhalasztott mér-
kőzés): Kolzosvári U – Kolozsvári 
CFR 2–3; 34. forduló: Szeben – 
Mioveni 3–1, Chiajna – Pandurii 
3–1, Dinamo – Astra 3–0, Rapid 
– Galac 1–0, CFR – Steaua 1–1, 
Vaslui – Kolozsvári U 1–0. 
  1. CFr 34 21 8 5 63–31 71
  2. Vaslui 34 22 4 8 58–29 70
  3. steaua 34 19 9 6 47–26 66
  4. rapid 34 18 10 6 54–29 64
  5. dinamo 34 18 8 8 57–32 62
  6. Oţelul 34 15 7 12 34–29 52
  7. KV-i U 34 11 14 9 46–37 47
  8. Pandurii 34 12 11 11 47–40 47
  9. Chiajna 34 13 6 15 42–52 45
10. Brassó 33 12 6 15 37–33 42
11. Astra 34 11 8 15 36–43 41
12. Medgyes 33 11 8 14 39–52 41
13. Petrolul 33 10 9 14 42–42 39
14. Ceahlăul 33 10 9 14 34–46 39
15. Vásárhely 33 8 11 14 33–45 35
16. szeben 34 8 8 18 24–45 32
17. sportul 33 5 12 16 30–55 27
18. Mioveni 34 2 6 26 20–77 12

Kik indulnak az
európai kupákban?
Kolozsvári CFR – Bajnokok Li-

gája – Bajnokok ága, 3. selejtező kör.
FC Vaslui – Bajnokok Ligája, 

Nem bajnokok ága, 1. selejtező kör.
Bukaresti Steaua – Európa Liga, 

3. selejtező kör.
Kupagyőztes (Rapid vagy 

Dinamo) – Európa Liga, 4. selej-
tező kör.

Rapid/Dinamo (a kupadöntő 
eredményétől függően) – Európa 
Liga, 2. selejtező kör.

Egy pontra a bajnoki 
címtől a VSK

Sima SK-vereség

Értékes győzelmet aratott a 
Csíkszeredai VSK labdarúgó-
csapata a megyei bajnokság 
felsőházi rájátszásában Szent-
egyházán. A VSK a győzelmé-
nek köszönhetően egy pontra 
került a bajnoki címhez.

Helyzetekben és izgalmak-
ban gazdag rangadót 
rendeztek szombaton 

a megyei labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásában. A Szent-
egyházi Vasas az éllovas Csíksze-
redai VSK-t fogadta. A két csapat 
az elmúlt két évben igen feszült 
mérkőzéseket játszott, így üdítő 
élmény volt, hogy ezúttal a két 
gárda csak a játékkal foglalkozott. 
A kilátogató nézők megyei szin-
ten igen színvonalas összecsapást 
láthattak, ahol mindkét félnek 
megvoltak a lehetőségei, de azo-
kat rendre mindegyik kihagyta. 
Az első és egyetlen gólra 66 per-
cet kellett várni. Ekkor Bajkó Bar-
na talált be a hazaiak hálójába. A 
VSK győzelmével egy pontra ke-
rült a megyei bajnoki címhez, és 
egyben a harmadik osztályba való 
jutás selejtező mérkőzéséhez.

Eredmények
1–3. helyezettek: Szentegy-

házi Vasas – Csíkszeredai VSK 

0–1 (0–0) /Bajkó Barna (66.)/. A 
Csíkcsicsói KSE szabadnapos volt.

1. Csíkszereda 20 17 1 2 68–12 52
2. szentegyháza 20 15 2 3 58–17 47
3. Csíkcsicsó 20 14 1 5 59–22 43

4–7. helyezettek: Maroshévízi-
Salamási Tudomány – Homo-
ródalmási Homoród 5–0 (3–0) 
/Morar Cosmin (7.), Kelemen 
Krisztián (17., 25.), Ungureanu 
Paul (54.), Kercsó László (58.); 
Csíkszentmihályi Törekvés – 
Székelykeresztúri Egyesülés 0–3.

1. Maroshévíz 21 12 1 8 50–47 37
2. szentmihály 21 9 2 10 30–40 29
3. Keresztúr 21 8 2 11 34–33 26
4. Almás 21 7 0 14 42–69 21

Utánpótlás-bajnokság
Lejátszotta utolsó mérkőzése-

it a Csíkszeredai VSK U18-as és 
U16-os csapata az országos után-
pótlás-bajnokságban. A nagyok 
győzelemmel, míg a kicsik vere-
séggel búcsúztak a 2011/2012-es 
idénytől.

Eredmények: U18: Nagysze-
beni Akarat – Csíkszeredai VSK 
2–3 (1–1) /a VSK gólszerzője: 
Tankó Levente 3/; U16: CSM 
Râmnicu Vâlcea – Csíkszeredai 
VSK 4–0.

Nem tudta megnehezíteni a Ma-
ros vásárhelyi City’US csapa-
tának dolgát tegnap este a Szé-
kely udvarhelyi SK hazai kör-
nyezetben, a teremlabdarúgó-
baj nokság elődöntőjének első 
felvonásán.

Esélyeshez méltóan kezdett 
tegnap este a Marosvásárhelyi 
City’US csapata a teremlabda-

rúgó-bajnokság elődöntőjének első 
összecsapásán, a Székelyudvarhelyi 
SK otthonában. A vendégek három 

perc leforgása alatt három alkalom-
mal zörgették meg az SK hálóját. 
A félidőben öt volt a különbség. 
A második félidőben tovább nőtt a 
gólkülönbség a két gárda között. A 
City’US szerdán hazai pályán vív-
hatja ki a döntőbe jutást.

Eredmény, elődöntő, 1. mérkő-
zés: Székelyudvarhelyi SK – Ma-
rosvásárhelyi City’US 2–13 (2–7)  
/Bajkó (7.), Szőcs (17.), illetve Fl. 
Matei (2., 3., 10., 36.), Ignat (2., 18., 
24.), Csoma (15.), Stoica (20., 30., 
31.), Nicuşan (37.), Lupu (39.)/.

Megnyerte a labdarúgó Coca-Co-
la-kupát a székelyudvarhelyi Bá-
nyai János Szakközépiskola lány-
csapata Bukarestben. A Székely 
János által felkészített lányok jú-
lius 24-én Donyeckbe mehetnek 
az Európa-bajnokság negyeddön-
tőjének egyik mérkőzésére.

Bukarestben rendezték meg 
a középiskolák számára 
kiírt labdarúgó Coca-Co-

la-kupát, amely döntőjében a 
székelyudvarhelyi Bányai János 
Szakközépiskola csapata is érde-
kelt volt, miután a regionális dön-
tőt sikeresen vette.

A Székely János által felkészí-
tett udvarhelyi középiskolás csapat 
az elődöntőben a kolozsvári Aurel 
Vlaicu Középiskola csapatával ke-
rült össze. A kolozsvári csapatban 
több olyan játékos is volt, akik a 
felnőtt nagypályás csapat kereté-
ben is benne vannak. De ugyanígy 
az udvarhelyi gárdában is voltak 
olyanok, akik a Szentegyházi Va-
sasban fociznak. A mérkőzés a tor-
na előrehozott döntője is volt. Az 
eredmény szoros volt, ám a pályán 
a Bányai lányai egyértelműen job-
bak voltak. A döntőben a buka-
resti Mircea Eliade gárdája várt az 
udvarhelyiekre. A találkozó igazi 

drámát hozott. A félidőben még 
3–1 volt a Bányainak, a második 
félidőben is végig vezettek, de az 
utolsó másodpercekben egyen-
lített az ellenfél. Jöhetett a hosz-
szabbítás, ahol felváltva vezettek a 
csapatok, ám végül a székelyföldi 
gárda jött ki győztesen.

A Bányai János Szakközépiskola 
lánycsapatának jutalma az, hogy jú-
lius 24-én Donyeckbe utazhatnak, 
ahol megtekinthetik az Európa-baj-
nokság egyik negyeddöntőjének 
összecsapását.

Eredmények
Elődöntő: Bányai János – Aurel 

Vlaicu Középiskola (Kolozsvár) 
5–4; Döntő: Bányai János – Mircea 
Eliade Középiskola (Bukarest) 10–9 
(hosszabbítás után). Különdíj: gólki-
rály: Bálint Réka.

A Bányai János Szakközépiskola 
csapata: kapusok: Kajtár Linda, Kiss 
Renát; mezőnyjátékosok: Elekes No-
émi, Botházi Zsuzsanna, Benedek 
Izabella, Bálint Réka, Balázs Csilla, 
Papp Szidónia, Tamás Nóra, Sándor 
Orsolya. Edző: Székely János.

Győzelmüket ünneplik az udvarhelyi lányok fotó: gsp.ro

hargitanépe

BL-győztes 
a Chelsea

AChelsea nyerte a labda-
rúgó Bajnokok Ligája 
2011/2012-es sorozatát, 

a müncheni döntőben 1–1-es ren-
des játékidőt, illetve hosszabbítást 
követően tizenegyesekkel 4–3-
ra legyőzte szombaton a Bayern 
Münchent. A Bayern irányította 
az összecsapást, mondhatni az 
elejétől a végéig, több ízben el is 
jutott a Chelsea kapujáig, de a 
játékosok rendre rossz megoldást 
választották. Az angolok főként 
a kontrákra rendezkedtek be, ám 
nem igazán tudták Neuer kapust 
komoly feladat elé állítani. A má-
sodik félidő végén a bajorok na-
gyobb nyomás alá helyezték a lon-
doniakat, aminek a 83. percben 
meg is lett az eredménye: Müller 
talált be. A vendégek viszont nem 
adták fel. A 88. percben egyetlen 
szögletlehetőségük góllal végző-
dött, Drogba remekül bólintotta 
a kapuba a labdát. A hosszabbítás 
során a müncheniek büntetőt hi-
báztak Robben révén, de ennél 
nagyobb esemény nem történt. 
Jöhettek a büntetőlövések, amely-
ben a Chelsea volt jobb.

BL-döntő:
Chelsea – Bayern München 

1–1 (0–0, 1–1) – 11-esekkel: 4–3
München, Allianz Aréna, 62 

500 néző, vezette: Pedro Proenca 
(portugál).

Gólszerzők: Drogba (88.), illetve 
Müller (83.).



lakás

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

KIADÓ Csíkszeredában 25 m2 üz-
lethelyiség a Piac u. 3. szám alatt. Ára: 
8 euró/m2. Telefon: 0745–093015. 
(21941)

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

ELADÓ Csíkszeredában, ultraköz-
ponti zónában 66 m2-es, irodának (iro-
dáknak) alkalmas helyiség. Bővebb in-
formációk kaphatók a 0747–638531-
es telefonszámon, hétköznapokon 
8–16 óra között. 

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

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

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

KIADÓ 20 m2 kereskedelmi felü-
let a Testvériség sugárúton. Telefon: 
0744–472591.

ELADÓ (esetleg kiadó) garzon a 
Hunyadi János utcában. Érdeklődni 17 
óra után lehet a 0729–960243-as tele-
fonszámon.

ELADÓ sürgősen 3 szobás, IV. 
emeleti tömbházlakás felújítva. Beszá-
mítok autót is. Irányár: 15 000 euró. 
Telefon: 0745–974404. (21930)

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

telek

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

 jármű

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

ELADÓ hétszemélyes Opel Zafira 
1.6-os, Euro 4-es motorral, frissen be-
hozva, kevés illetékkel, nagyon jó ál-
lapotban. Irányár: 3350 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468.

ELADÓ Volkswagen Golf 1.4-es, 
Euro 4-es motorral, sok extrával, fris-
sen behozva, kevés illetékkel, nagyon 
jó állapotban. Irányár: 3350 euró. Tele-
fon: 0721–773479, 0266–334468.

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú piros Da-
cia Logan 1,4 MPi, jövő évig érvényes 
biztosítással, útadóval és műszakival, 
olajcserével, szervizkönyvvel. Ára: 
2300 euró. Telefon: 0723–536777.

ELADÓ 2006-os évjáratú Ford 
Transit. Irányár: 7200 euró. Telefon: 
0721–975678. (21940)

ELADÓ Daewoo Cielo. Telefon: 
0744–693820.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Chevro-
let Spark. Irányár: 2300 euró. Telefon: 
0724–033045.

ELADÓ: 1998-as évjáratú Dacia 
1310, rozsdamentes, kétéves mű-
szakival, kitűnő állapotban; 2004-es 
évjáratú Dacia 1310, 60 000 km-ben, 
hargitai rendszámmal, doblemezzel el-
látva. Telefon: 0745–654923.

vegyes

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor isko-
laközpont 1967-ben érettségizett vén-
diákjai hálás szívvel mondanak köszö-
netet az Alma Mater igazgatójának, 
tanári karának és diákjainak a 45 éves 
érettségi találkozó alkalmával szerve-
zett meleg és szívélyes fogadtatásért 
és az ez alkalommal tiszteletünkre 
adott ünnepi műsorért. (21524)

ELADÓ Zass automata mosógép. 
Telefon: 0740–260112.

ELADÓ csempekályha, nincs le-
bontva. Telefon: 0740–260112.

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

ELADÓ két 180 x 200 cm méretű, 
cseresznyefából készült franciaágy éjjeli-
szekrénnyel együtt, eredeti csomagolás-
ban. Telefon: 0744–391773. (21905)

ELADÓ moszkvai őr kiskutya törzs-
könyvezett szülőktől. Telefon: 0743–
391773. (21905)

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

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. Tele-
fon: 0742–648606. (21890)

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

Minden szükséges irattal rendelkező 
roncsautó értékjegyet VÁSÁROLOK a 
Remat 2012-es program keretében. Tele-
fon: 0746–268296 vagy 0268–335033.

VÁSÁROLOK roncsprogramos érték-
jegyet a legjobb áron, azonnali fizetéssel. 
Telefon: 0744–173507.

ELADÓ Carpatina kaszálógép jó ál-
lapotban, felújítva; Honda kaszálógép 
kitűnő, újszerű állapotban, MTZ traktor jó 
állapotban. Telefon: 0745–654923.

tanfolyam

Könyvelesi tanfolyam indul május 
folyamán a Kreatív Kontir Kft. szerve-
zésében. Telefon: 0721–605266.

állás

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

Udvarhely melletti, újonnan induló 
panzió recepcióst ALKALMAZ. Fény-
képes önéletrajzokat, motivációs levél 
kíséretében május 23-ig várunk az 
erdopanzio@yahoo.ro e-mail címre.

A NEXT-GEN Kft. székely ud var-
helyi kirendeltsége eladási ügynököket 
ALKALMAZ. Önéletrajzokat a Kossuth 
utca 25. szám alatti pénztárunkban 
várjuk hétfőtől péntekig 9–18 óra kö-
zött. Jelentkezni lehet 2012. május 31-
ig. Elvárások: középfokú végzettség; a 
román nyelv ismerete előnyt jelent.

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

szolgáltatás

Számítógépek, laptopok javítását 
VÁLLALOM Udvarhelyen és a környe-
ző falvakban. Házhoz megyek! Telefon: 
0761–286513.

Munkavédelmi és kockázat-felmérési 
szol gál tatásokat nyújtunk. Telefon: 0745–
088479. (21875)

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

részvétnyilvánítás

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki Geréd Attilá-
nak, édesapja, 

GERÉD IGNÁCZ 
(Öcsi)

elvesztése miatt érzett fájdalmában 
osztozva. Barátai

Mély megrendüléssel és fájdalom-
mal értesültünk volt osztálytársunk,

HEISSMANN LORÁNDNÉ
Deák Anna

elhunytáról. Őszinte részvéttel osz-
tozunk a család fájdalmában. Nyu-
godjál békességben! A csíkszeredai 
Márton Áron Gimnázium 1965-ben 
végzett diákjai. (21936)

köszönetnyilvánítás

megemlékezés

30 éves érettségi találkozónk al-
kalmával kegyelettel emlékezünk

FODOR SÁNDOR
volt tanárunkra, 

valamint osztálytársainkra:
SCSOTKA BÁLINT MAGDOLNA

BOLDIZSÁR SZÉP JUDIT
BUTA STELA.

A Venczel József (faipari szaklíce-
um) 1982-ben végzett növendékei.

Bús temető csendes susogása,
oda megyünk hozzád,
azt maradt csak hátra.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
találj odafent örök boldogságot.

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára, 2011. novem-
ber 21-re,

ANDRÁS VILMOS

halálának 6. hónapjában. A szentmise 
2012. május 22-én 19 órakor lesz a 
csíkszentgyörgyi katolikus templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Az András család. (21912)

elhalálozás

Megállt a szív, mely élni vágyott, / 
pihen a kéz, mely dolgozni imádott. / 
Mikor már nem bírta, / mert nagyon 
fájt minden, / Akkor szép csendesen 
átölelte az Isten.

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága jó férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, apatárs, rokon és 
jó szomszéd,

id. SZÁSZ BERTALAN

életének 75., házasságának 50. 
évében 2012. május 18-án rövid 
szenvedés után szerető szíve meg-
szűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait május 22-én 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkcsicsói ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Egy gondos, munkás élet 
után örökre pihenőre tértél. Nyu-
godjál békében! A gyászoló család 
– Csíkcsicsó.


Egy pillanat és megállt a szíved,
Melyben nem volt más, 
csak jóság és szeretet.
Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert szeretett.

Fájdalomtól megtört 
szívvel tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, apatárs, 
sógor, ko ma, rokon és jó 
szomszéd,

DARVAS IGNÁC

szerető szíve életének 67., házassá-
gának 37. évében 2012. május 18-án 
hirtelen megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait 2012. 
május 22-én 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi ravata-
lozóból a helyi temetőbe. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Oly csend van így nélküled,
hogy szinte hallani, 
amit még utoljára akartál mondani.

Váci Mihály

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett férj, édesapa, testvér, rokon 
és jó barát,

GERÉD IGNÁCZ
(Öcsi)

életének 68., házasságának 43. évé-
ben, türelemmel viselt betegség után 
2012. május 18-án elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése 2012. május 22-én 
13 órakor lesz a Kalász negyedi teme-
tőben. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A gyá-
szoló család.
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A Csíkzsögödi Közbirtokosság 
árverést szervez 

1335 m3 gyérítésből 
bélyegzett fa eladására 
a Kormosi erdőrészről. 
Bővebb felvilágosítás 

a 0744–146612-es 
telefonszámon.

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.

A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a GEORGE FOREST Kft. (Maroshévíz, Făgetului utca 16., Hargita 
megye) jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverést szer-
vez 2012. május 31-én 9 órakor a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség 
sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) az adós vagyonállományába 
tartozó SZALAGFŰRÉSZ értékesítésére. Az indulási ár 3500 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe kell he-
lyezniük a felértékelt ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a 
kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Köszönetet mon-
dunk mindazoknak, akik 
drága feleségem, illetve 
édesanyánk,

HEISSMANN ANNA
Deák Anikó

halála miatt együttérzésüket fejezték ki 
és sírjára virágot helyeztek. Heissmann 
Ludwig és fiai, Loránd és Robert.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Hétfő
Az év 142. napja, az év végéig 224 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.42-kor, nap-
kelte holnap 5.43-kor. 

Isten éltesse 
Konstantin nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Konstantin jelentése: 

Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes. 

Május 21-én történt 
1424. I. Jánost Skócia királyává koro-

názták.
1881. Megalapították az Amerikai Vö-

röskeresztet Clara Barton elnökletével.
1951. Budapestről kitelepítették a ne-

meseket, földbirtokosokat. Házaikat a párt 
munkatársai kapták meg.

1969. Halálra ítélték a jordániai arab 
nacionalista Sirhan Bishara Sirhant, Robert 
Kennedy gyilkosát.

Május 21-én született 
1471. Albrecht Dürer német festő, 

grafikus
1860. William Einthoven holland fi-

ziológus az elektrokardiográf feltalálója
1863. Aradon Winkler Lajos kémi-

kus, a magyar analitika nemzetközi hírű 
képviselője

1878. Glenn Curtiss amerikai feltalá-
ló, a hidroplán megalkotója

1902. Brauer Marcell Lajos világhírű 
magyar építész, a Bauhaus mestere, a cső-
vázas szék alkotója

1927. Zwack Péter nagyvállalkozó, 
diplomata (Uniqum)

1944. Ballinában Mary Robinson ír 
politikus, jogász, Írország első női köz-
társasági elnöke

1946. Kovács József opera- és 
operetténekes, menedzser

1948. Helyey László színész (Az im-
posztor)

1957. Judge Reinhold amerikai szí-
nész (Beverly Hills-i zsaru 1–3)

1959. Nick Cassavetes amerikai szí-
nész, rendező, író (Betépve, Ál/Arc)

1966. Frei Tamás újságíró (Dosszié)
1974. Kronberger Lili négyszeres 

műkorcsolyázó világbajnok
1974. Fairuza Balk amerikai színész-

nő (Valmont, Dr. Moreau szigete)

Május 21-én halt meg 
1471. VI. Henrik a londoni Towerben. 

Feltehetően riválisa, IV. Edward ölette 
meg.

1916. Görgey Artúr honvédtábornok 
és vegyész

1967. Lakatos Géza, aki 1944-ben Ma-
gyarország háborúból való kilépését készí-
tette elő.

Napról napra
szabadidő

IV. Székelyudvarhelyi Városnapok

Hétfői program:
– 12 órától a helyi művelődési ház szer-

vezésében az üvegfestés művészetét sajátít-
hatják el az érdeklődők. A foglalkozásnak a 
művelődési ház alkotóműhelye ad otthont.

– 16 órától Szeretném, ha szeretnének… 
címmel Zorkóczy Zenóbia színművésznő 
emlékszik Ady Endrére. Helyszín: a Mok-
ka kávéház terasza.

– 16 órától a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont székhelyén 
a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
székelyudvarhelyi kihelyezett szakosztálya-
inak előadását tekinthetik meg az érdeklő-
dők. Az előadás címe: Tavaszi zene.

– 17 órától a bútorfestés csínját-bínját 
sajátíthatják el az érdeklődők a művelődési 
ház alkotóműhelyében.

– 19 órától Barabás Árpád színművész 
előadásában Gogol Az őrült naplója című 
monodrámáját tekintheti meg a közönség. 
A Porogi Dorka által rendezett produkci-
ónak a művelődési ház stúdiótere szolgál 
otthonául.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Ma nyílik a Haáz Rezső Múzeum kiállítása

Zseniális találmányok

Leonardo da Vinci zseniális ta-
lálmányai címmel ma 18 órától 
nyílik meg a székelyudvarhelyi 

Haáz Rezső Múzeum mindenkori leg-
nagyobb kiállítása, a számos híres leo-
nardói találmány makettjét bemutató,  
nagyszabású árlat. Leonardo da Vinci 
a modern kor olyan meghatározó ta-

lálmányainak évszázadokkal ezelőtti 
zseniális megálmodója mint a repü-
lőgép, a tengeralattjáró, a helikopter, 
a harckocsi, a kerékpár, valamint az 
autó. Leonardo hagyatékában, rajz-
ban fennmaradt különböző gépterveit 
háromdimenziós modelleken lehet ta-
nulmányozni.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Isten haragja 

Ha az Al-Kaida megszerzi az atom-
fegyvert… José Rodriguez Santos 
negyedik regénye jelenik meg ma-

gyarul. Az Isteni formula, A hetedik pecsét 
és a 638-as kódex nagyszerű szerzőjének új 
sikerkönyve az iszlám világának és a Korán 
szövegeinek világába kalauzolja az olvasót. 
Egy teherautó gördül be késő éjszaka egy 
oroszországi nukleáris létesítmény terü-
letére. Az őröket meggyilkolják, egy kis 
csecsen csapat behatol a komplexumba. A 
betörők két doboz erősen dúsított uránnal 
távoznak. Megkezdődik az emberiség leg-
újabb rémálma.

„Nagyon aktuális téma gondosan fel-
kutatva [...] csavaros történet akciódús és 
szövevényes thrillerbe ágyazva, amely az 
utolsó oldalig izgalomban tartja az olva-
sót.” ( Jornal de Letras, Portugal)

A 412 oldalas, keménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesbolt-
ban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

az ajánlata

www.parapista.com

– Szervusz, Pista! Csak azért jöttem, hogy igazoljam, 
hogy az asszony mostanáig velünk ivott a kocsmában, nem egyebütt járt...

para

HIRDETÉSEK



Terasz
szabadidő
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hirdetés

sudoku

kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. május 21.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 6-ig kell beküldeni.

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

szabadidő

Jól szívták

Kilencedik alkalommal szervezték meg 
szombaton Székelyudvarhelyen, a Gond-
űző étteremben a székelyföldi lassúsági 

pipaszívó versenyt, melyen tizenegy csapat szállt 
harcba a leglassúbb székelyföldi pipás titulusért. 
Anyaországi és erdélyi, székelyföldi csapatok mel-
lett egy német pipásklub tagjai is jelen voltak, így 
a verseny nemzetközi lett. A leghosszabb ideig, 
közel három óráig a Székelyudvarhelyi Polgári Pi-
paklub tagjai szívták, másodikként a szigetváriak, 
harmadikként pedig a dombováriak végeztek. Az 
egyéni versenyen harminchárman indultak (köz-
tük hat nő), legjobbnak a debreceni Bajusz Géza 
bizonyult.  

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire derült, napos időre számíthatunk, 
de északkeleten, keleten erőteljesebb lehet a go-
molyfelhő-képződés, a hegyvidéken néhol ki-
sebb csapadék is valószínű. 

Azt mondják az okosak, de magam is 
tapasztaltam, hogy a gyermekek többnyire 
lemásolják azt a viselkedési formát, amelyet 
szüleiktől láttak, tapasztaltak. Vagyis ebben az 
esetben szinte sosem jön be a „ne azt tedd, amit 
látsz, hanem amit mondok” szöveg, mert nagy 
eséllyel dohányozni fog a gyermek, ha szüleitől 
is azt látja, annak ellenére, hogy a szülő hosszas 
előadásokat tart a dohányzás káros voltáról. S 
ez nemcsak a dohányzás esetében van így, ha-
nem szinte minden másban is. Minap kedvenc 
kisvárosom egyik közterén gyermekkorú roma 
apuka tépett ölnyi orgonát csak úgy unzsenír, 
foghegyről odaszólva a nemtetszésének hangot 
adó idősebb hölgynek: „A kicsikének szedem!” 
Valóban, volt ott egy kisebb gyerek is, de az 
„apukagyerek” csak akkor hagyta abba az or-
gonabokor virágoktól való megfosztását, ami-
kor én is rászóltam: „Hívom a rendőrséget, ha 
nem hagyja abba!” S ő volt a jóérzésű, aki, ha 

nem is hallgatott a szép szóra, legalább a rend-
őrséges fenyegetést komolyan vette. Ugyanis egy 
sarokkal odébb és két nappal később a Szent 
István-templom közelében lévő körforgalom-
nál dzsipes apuka fékezett, aztán az autóból 
kiugrott, néhány szál tulipánt letépett, és az 
óvodáskorú gyermekét ölében tartó anyuká-
nak adta. Anyucinak azonban ennyi nem volt 
elég, dzsipes apucit visszaküldte újabb adag vi-
rágért, miközben gyermekének vélhetőleg azt 
mutogatta, magyarázta: hű, de vagány apuci, 
mert virágot lop a körforgalomban lévő ágyás-
ból. Nyilván, ezt sem hagyhattam szó nélkül, 
de virágtolvaj apuci frappáns, tömör válaszá-
ban értésemre adta, ő a nagyobb, hatalma-
sabb, én pedig mehetek „a büdös francba”.

A szülői példamutatásnál maradva, felve-
tődik a kérdés: mit tanult az óvodás gyermek 
szüleitől? Hát azt, hogy lopni szabad, ha pedig 
valaki ez ellen szól, el kell küldeni a fenébe.

Viráglopás és példamutatás

                 villanás n Jánossy Alíz

Névvel ellá  tott fény -
ké  pe iket és a java solt 
kép alá írást a benedek.
eniko@har   gitanepe.
ro e-mail cím re vagy 
szer  kesz tőségünk pos-
tai cí  mére (535600 
Széke lyudva rhe ly, 
Kossuth Lajos utca 10. 
szám) várjuk.

*
A fotót Mátyás Szabolcs 
készítette (a Kapuk 
című székelyudvarhelyi 
pályázatra beküldött 
alkotás)
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A szőke nő egy iskolábAn mint 
pszichológus kAp állást. Rögtön 
Az első nApon meglát egy fiút, Aki 
nem futkáRozik A többiekkel, csAk 
áll mAgábAn. odAmegy hozzá és 
megkéRdezi

– AkARsz beszélni RólA? Jól éRzed 
mAgAd?

– Jól.
– AkkoR miéRt nem futkáRozol A 

többi fiúvAl?
–... (poén A ReJtvényben)!
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék


