
Megnyílt a leonardo da Vinci zseniális találMányai kiállítás 

Udvarhelyen az itáliai időutazó 
csodás szerkezetei

Megnyitották tegnap a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum rég várt kiállítását, 
a Leonardo da Vinci zseniális találmányai címűt. Mivel a műveit, életét körüllengő mítoszok mi-
att a reneszánsz mester újból reneszánszát éli, várhatóan a számos híres leonardói találmány 

makettjét bemutató, nagyszabású kiállítás iránt is nagy lesz az érdeklődés. 5. oldal
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„Vegye le 
az EMNP Tőke 

Ervint 
a jelöltlistáról!”

A csíkszeredai rendőrség azo-
nosította Tőke Ervint, az 

EMNP csíkszeredai elnökét, aki 
helyi tanácsosi mandátumért 
indul Csíkszeredában, amint 
az egyik éjszaka a felavattam.
ro honlapot népszerűsítő plaká-
tokat helyezett el. A Fiatalok a 
Választás Tisztaságáért szerve-
zet arra kéri az EMNP Székely-
földért felelős alelnökét, hogy 
a párt vonja meg támogatását 
a lejárató és mocskolódó 
kampány részét képező 
honlap népszerűsítésén és 
a törvénytelen plakátragasztáson 
rajtakapott politikustól.

Ballagás

Búcsúznak 
a végzős diákok 

Ballagási lázban ég a város. 
Május végén, június elején 

Székelyudvarhely nyolc középisko-
lájában huszonnyolc osztály diák-
jai búcsúznak az Alma Matertől. A 
középiskoláiktól búcsúzó diákok 
számára oly fontos esemény mel-
lett a Hargita Népe Udvarhely sem 
megy el észrevétle-
nül: a Dávid Fotó 
Stúdió jóvoltából 
közzétesszük a végzős osztályok 
ballagási fényképeit. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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3 4Süllőfészket készített 
a Nagy-Küküllő Horgászegyesület

Nagy álom vált valóra. Az eredmény elbírálását a közönségre bízzák foTó: Ifj. hAáZ sáNdor

Rossz évre számítanak 
a méhészek

Játékszabály 
Az egyéni választókerületek 

bevezetése a magyar képviselet 
csökkenését eredményezte, az 
újabb tervezett módosítás pe-
dig a jelek szerint újabb 
térvesztéshez vezetne. A 
magyarság számára az 
arányos képviselet elvének érvé-
nyesítése felelne meg.

3

     sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4408î
1 amerikai dollár USD 3,4767î
100 magyar forint HUF 1,4937ì



A székelyudvarhelyi Prizma 
Egyesület olyan önkéntes mun-
katársak jelentkezését várja, 
akik a középiskolás gyerekek 
fejlődését, szabadidejük hasz-
nos eltöltését segíthetik. Az 
egyesület a felhívásra jelent-
kezők tréningjét, azaz munka-
társképzőjét jövő hónap elején 
tartja Hargitafürdőn.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Lassan hat éve annak, hogy 
pár székelyudvarhelyi ön-
kéntes magyarországi min-

tára elindította a mára egyre is-
mertebb és népszerűbb „nagyítós” 
foglalkozásokat, amelyeknek célja 
az Udvarhely környéki középis-
kolások iskolán kívüli képzése. A 
többszintű képzéseket – amelyek 
témái az önismeret, kommuniká-
ció, tolerancia, pályaorientáció, 
illetve a párválasztás – az elmúlt 
években általában tízfős csapat 
tartotta. Az előadók az élet min-
den területéről érkeztek: akadt 
köztük tanár, pszichológus, men-
tálhigiénés szakember, könyvelő, 

irodavezető, mérnök, de állator-
vos is. Az időközben egyesületbe 
tömörült önkéntesek úgy érzik, 
eljött az ideje annak, hogy bővít-
sék csapatukat olyan emberekkel, 
akik szabadidejükből feláldozva 
hasznos foglalkozásokat tartaná-

nak, amelyeken kis- és nagycso-
portokban önmagukról, képessé-
geikről, társaikról, a közösségről 
oszthatják meg érzéseiket a kö-
zépiskolások. – A lelkes önkénte-
seket természetesen nem dobjuk 
egyből a mélyvízbe, ugyanis júni-

us 8–10. között „cipőfűző”, azaz 
munkatársképző tanfolyamot 
tartunk számukra Hargitafürdőn. 
A háromnapos képzés során be-
tekintést nyerhetnek a Nagyító 
programba, és meghívott előadók 
segítségével sajátíthatják el a cso-
portvezetői technikákat, illetve 
néhány gyakorlat saját élménysze-
rű megtapasztalására is lehetőség 
nyílik – fogalmazott Nagy-Elek 
Kinga, a képzést szervező Prizma 
Egyesület elnöke.

Ugyanakkor a Székelyud-
varhely Polgármesteri Hivatala 
támogatásával megvalósuló mun-
katársképző hétvégéből nem ma-
radnak ki az önismereti és kom-
munikációs játékok sem.

Csíkban is szeretnének 
„nagyítani”
Az egyesület elnöke elmond-

ta, fő tevékenységüket, vagyis 
a Nagyító programot 2006 de-
cemberében indították, s ez a 
Prizma Egyesület keretén be-
lül 2009 júniusa óta működik. 
Az első munkatársképzőt 2006 
szeptemberében Zeteváralján 

tartották, akkor szegedi és 
szatmári nagyítós kollégák se-
gédkeztek a program elindítá-
sában. A tréningek sikerét jel-
zi, hogy évről évre egyre több 
székelyudvarhelyi középiskolás 
osztály jelentkezik, ugyanakkor 
csíkszeredai önkéntesek is keres-
ték már fel az egyesületet azzal, 
hogy szeretnék ott is elindítani 
a programot.

Nagy-Elek Kinga tájékoztatá-
sa szerint a munkatársképző hét-
végére június 1-ig olyan 22–35 év 
közötti önkéntesek jelentkezését 
várják, akikre jellemző a nyitott-
ság, az együttműködő szellem, jó 
kommunikációs készséggel ren-
delkeznek és nem utolsó sorban 
kedvet éreznek a középiskolás 
diákokkal való tevékenységek-
hez. A „cipőfűző” hétvégére a 
helyek száma korlátozott, ér-
deklődni illetve, jelentkezni a 
0743–438 142-es telefonszá-
mon (Nagy-Elek Kinga) lehet. 
A Nagyító programról bővebb 
információt a www.nagyito.hu/
szekelyudvarhely honlapon kap-
hatnak az érdeklődők.

közélet

Körkép
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Önkéntesek jelentkezését várják. Együtt mozgatnák meg a diákokat

> Tankó az emberek problémáira 
alapoz. – A megoldások embere va-
gyok, saját tapasztalataimból eredően 
egyszerűen és hatékonyan próbálok 
dolgozni, de nem valaki, hanem az 
emberek problémái ellen – jelentette 
ki a tegnapi sajtótájékoztatóján Tankó 
László. Az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) székelyudvarhelyi polgár-
mesterjelöltje rövid és hosszú távú 
terveiről tartott beszámolót az ápri-
lis közepén indult, Fókuszban a város! 
című program által begyűjtött problé-
mák alapján felállított fontossági sor-
rendben. A polgármesterjelölt minden 

eddigi problémát feljegyezve tíz pont-
ból álló cselekvéstervet állított össze, 
melynek alapját az emberektől kapott 
kérdések képezik. Mint mondta, min-
den kérdést feljegyeztek függetlenül 
attól, hogy hányszor fordult elő, így 
fontossági sorrendbe állítva kaptak egy 
problémafát, amelyből megszületett a 
programjuk cselekvési terve.

A tegnapi találkozón Tankó tíz pont-
ban vázolta választási programjának 
alappilléreit: gazdaság (munkahelyte-
remtés), közbiztonság, közintézmények 
(korrupciómentes, átlátható és hatékony 
működés), városfejlesztés (infrastruk-

turális hiányosságok minőségi pótlása), 
lakókörnyezet, egészségügy (a megelő-
zés feltételeinek megteremtése), oktatás 
(Székelyudvarhely mint oktatási köz-
pont), kultúra (egységes és minőségi 
kulturális stratégia), szociális problémák 
(segély csak az elvégzett közmunka függ-
vényében), közösségépítés (a városlakók 
hatékony bevonása).

– A megoldásokért konkrét felelős-
séget és határidőt vállalok, de egyelőre 
nincs információm a költségvetést ille-
tően, így nem ígérhetek, csak a hitelessé-
gemre hivatkozhatok – közölte a néppár-
ti polgármesterjelölt. (R. K.)hí
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A bolhásság régi betegség, de 
cseppet sem ment ki a „divat-
ból”! Nem maga a kis parazi-
ta okozza a fő gondot, hanem 
áldatlan tevékenységének a 
szövődményei az igazán prob-
lematikusak. 

A bolha apró (2-3 mm körü-
li) ízeltlábú vérszívó, a kifejlett 
egyednek erős ugrólába van, 
teste oldalirányban lapított a 
szőrök közötti könnyebb moz-
gás végett. Petékkel (0,5 mm) 
szaporodik, három lárvaállapo-
ta (1 mm) van, ezek nem tud-
nak ugrani. A peték hónapokig 
kibírják zord körülmények kö-
zött is. Így egy sikeres bolhairtás 
után, ha nem végezzük rendsze-
resen ezt a műveletet, „magától” 
is újra bolhás lesz kedvencünk. 

Nagyon fontos tudni, hogy a 
bolha nem minden idejét tölti 
a gazdaállaton. Vért szívni jár-
nak rá, de idejük nagyobb részét 
házi kedvencünk környezetében 
élik, mint például az alomban, 
szőnyegben, padlórepedésben. 
Itt petéznek, háromszor vedle-
nek és egy hónapon belül kifej-
lett bolhává alakulnak. A lárvák 
végig a gazdaállat közvetlen kör-
nyezetben élnek, mert élelem 
híján pár nap alatt elpusztulnak. 
A felnőtt bolhák ürülékével 
táplálkoznak. A bolha rosszul 
emészti a vért, ezért ürüléke, ami 
a gazdaállat körül potyog, nagy 
tápértékű. Így érthető, hogy a 
bolhák jóval több vért szívnak, 
mint amennyire szükségük van. 
Gyakori, hogy súlyosan bolha-
fertőzött kölyökkutya hamar 

vérszegénnyé válik, elhanyagolt 
esetben el is pusztulhat. Amikor 
levedlik az utolsó állapotú lárva, 
akkor bemászik a kifejlett bolha 
a kutyánkba és több-kevesebb 
időt tölt rajta. Fertőződni úgy 
tudnak az állatok, hogy közvetlen 
kontaktus során a parazita átug-
rik egyik állatról a másikra, vagy 
olyan helyen fordulnak meg, ahol 
másik állatról lepotyogó peték, 
esetleg lárvák találhatók. A peték, 
mivel sokáig élnek, ragályfogó 
tárgyakkal, például alomanyaggal 
is közvetíthetők, de lehetséges, 
hogy a gazdi ruhája, esetleg a szél-
lel szállított por viszi a petéket az 
új gazdához.

A bolha nem 
fajspecifikus parazita
Van macskabolha, de az csíp 

kutyát is, és fordítva. A sünök 
és rókák mindig nagyon bolhá-
sak. Ezek parazitái is átmennek 
a vadászebeinkre. Az embert 
huzamosabb időre ritkán láto-
gatja az állatok bolhája, csupán 
egyszer-egyszer csípnek, azután 
gyorsan odébbállnak. Persze az 
érzékenyebb embert (akinek a 
vérét szívesen szívják) csúnyán 
összecsipkedhetik! Mindezek-
ből kitűnik, hogy csak az az eb 
védett e paraziták ellen, amelyi-
ket rendszeresen, időkihagyás 
nélkül védik! Sőt a környezet-
ben is folyamatos kontrollra van 
szükség. Kutyáink védelmére 
számos készítmény áll rendelke-
zésünkre. Többféle, testre való 
felhordási lehetőség létezik. 
Egyik módszer a spray, ame-
lyet teljes testfelületen, bőven 

kell alkalmazni. A hátvonalra 
cseppenthető szerek (spot-on) 
némelyike is jól működik. A 
bolhairtó szerrel impregnált 
nyakörvek kevéssé megbízható-
ak, inkább megelőzésre jók és 
kombinálhatók más készítmé-
nyekkel. El kell oszlatni azt a 
tévhitet, hogy a bolhák a gazda-
állat szeméhez járnak inni, így e 
miatt a bolhanyakörvekkel na-
gyobb valószínűséggel érintkez-
nek a paraziták. A környezetben 
elvégzendő feladatok a követke-
zők: rendszeres alommosás vagy 
csere, porszívózás, sepregetés. 
Minderre a peték és lárvák eltá-
volítása miatt van szükség.  

Dr. Sándor Zsolt állatorvos
(Kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kedveNC   BolhAságokról

ÖNkéNtesek jeleNtkezését várjA A PrizmA egyesület

A középiskolásoknak is kell a figyelem
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Körkép
társadalom

A székelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület horgászati 
alosztálya arról tájékoztatta 
lapunkat, hogy náluk már ha-
gyománnyá vált a süllőfészek-
készítés, így, akárcsak a koráb-
bi években, idén is elvégezték 
a süllőfészkek kötözését és 
kihelyezését.

HNU-információ

Most is volt érdeklődés a 
közmunkára, olyanok 
is megjelentek, akikre 

nem számítottak. Az előző évek-
hez hasonlóan a borókafenyőket 
az önkéntesek, valamint a hiva-
tásos halőrök vágták ki. A tavaly 
ezeket a Zetelakához közeli le-
gelőkön szerezték be, az idén vi-
szont a 2010-es évhez hasonlóan, 
a Farcádhoz közeli legelőről hoz-
ták. A köveket az Ivó völgyéből 
szállították a helyszínre. 

– A mintegy százhárom sül-
lőfészek megkötözése igen szép 
kihívást jelentett a fiúknak, de 

mit sem törődve a fáradtsággal, 
elkészítették a fészkeket. Ahogy 
a horgásztilalom kapcsán is el-
hangzott, ezeket a fészkeket a gát-
tól egészen a Szencsed-pataknál 
lévő színpadig terjedő szakaszon 
helyeztük el, és itt semmilyen 
horgászati módszer nincs meg-
engedve, hogy zavartalan legyen 
a süllők ívása. A korábbi években 
tapasztaltakhoz hasonlóan végez-
tük a kihelyezéseket – közölték a 
süllőfészek-készítő egyesületi ta-
gok, akik ugyanakkor köszönik az 
önkéntesek és halőrök munkáját, 
és remélik, igen szép számban fog 
gyarapodni az említett szakaszon 
a süllőállomány.

Kérnek is minden érintett sze-
mélyt: vigyázzanak rájuk, mert 
holnap az ő ivadékaira fognak 
horgászni.

Azt is megtudtuk, a kihelye-
zett fészkeket a süllők szép szám-
mal vették birtokba, és szorgosan 
telerakták ikrákkal, amelyekből 
mostanra már el is úsztak a kis 
ivadékok. 

Újabb fogadóórát tart  ma a 
székelyudvarhelyi Közbizton-
ságért Testület. Mint ismere-
tes, a panaszosokat, illetve a 
testület tevékenységét segíteni 
kívánókat két órától négyig vár-
ják a polgármesteri hivatalban. 

HNU-információ 

Immáron negyedik alkalommal 
fogadja a panaszosokat, tevé-
kenységét segíteni kívánókat a 

polgármesteri hivatal 1-es számú 
irodájában a székelyudvarhelyi 
Közbiztonságért Testület (KT). Jó, 
ha mindenki tudja, a testület ked-

denként két órától négy óráig tart 
fogadóórát. A városi önkormányzat 
január 31-i 10-es számú határozatá-
val hivatalosította a település rend-
jét, csendjét és békéjét civil eszkö-
zökkel megteremteni és felügyelni 
hivatott KT megalakulását.

Elfogadott működési alap-
szabályzata szerint a KT célja és 
feladata a közbiztonság javítása, 
a különböző bűncselekmények 
(lakásmaffia, lopások, közúti bal-
esetek, csend- és rendzavarás, testi 
sértés, egyéb jellegű bűncselek-
mények és kihágások, törvénybe-
ütköző cselekedetek) visszaszorí-

tása és megfékezése, illetve a város 
lakói számára olyan civil fórum 
és tömörülés biztosítása, mely 
megvédi őket, hátteret biztosít 
számukra, ha bajba jutottak, ha a 
fentebb sorolt cselekedetek áldo-
zatává váltak. A testület tevékeny-
sége során leginkább a megelő-
zésre, a felvilágosításra helyezi a 
hangsúlyt, meghallgatja a lakosok 
panaszait, és egyeztet az illetékes 
hatóságokkal (rendőrség, ügyész-
ség stb.) – ha kell, a nyilvánosság 
erejével gyakorolva nyomást te-
vékenységük pozitív irányba való 
befolyásolására. 

Süllőfészek faágakból. Nem a magasba, hanem a mélybe kerül fotó: vizpart.ro

Nagy-KüKüllő HorgáSzEgyESülET 

Süllőfészket készítettek
Fogadóóra 

Várja a panaszosokat 
a Közbiztonságért Testület 

politikai Hirdetés

Nem sok jót szülhet az, ha menet közben, a játék 
megkezdése után változnak a játékszabályok. Ed-
dig csak a tanügyben volt ennyire élesen érvényes az 
a – tapasztalatból fakadó – megállapítás, hogy min-
den kormányzat hozza a maga felvételi és értékelési 
rendszerét, s a gyermekek, szüleik, a pedagógusok nem 
tudják, hogy a négyéves oktatási ciklusba bekerült 
egyén miként kerül onnan ki, hogyan jut a következő 
ciklusba. Holott négy évre előre kellene tudni, mi kö-
vetkezik... De hát ez csak vágyálom, a valóság pedig 
lázálom.

A permanens reform a tanügyről a választási rend-
szerre is kezdett átragadni. Ugye, annak idején, még 
az átkosban azt tanultuk történelemórán, hogy a két 
világháború közötti Romániában mindig az a párt 
nyerte a választásokat, amelyik megszervezte azokat. 
Nem tudom, valóban így volt-e ez, vagy csak az osz-
tályharcos történelemszemlélet értékelte így az esemé-
nyeket és próbálta belénk sulykolni ezt a meglátást – a 
jelek szerint viszont így tanulták a jelenlegi kormány-
koalíció vezető politikusai is, legalábbis erre enged kö-
vetkeztetni a választási törvény tervezett módosítása.
Az már négy évvel ezelőtt nyilvánvalóvá vált, hogy az 
egyéni választókerületes választási rendszer bevezeté-

se nem kedvez a kis pártoknak, illetve a választásokon 
részt vevő kisebbségi szervezeteknek, ugyanis a töre-
dékszavazatok elvesznek. Az egyéni választókerületek 
bevezetése a magyar képviselet csökkenését eredmé-
nyezte, az újabb tervezett módosítás pedig a jelek sze-
rint újabb térvesztéshez vezetne. A magyarság számá-
ra az arányos képviselet elvének érvényesítése felelne 
meg, így esélye lenne számarányának meg felelő vagy 
annál valamivel magasabb képviseleti arányt megsze-
rezni. A szociál-liberális kormányzat által tervezett 
módosítás, miszerint az első helyezett mindent visz, 
azt eredményezi, hogy tovább csökkenne a magyarok 
száma a törvényhozásban, csökkentve esélyeiket egy 
esetleges kormánykoalícióban való részvételre is.

Némileg enyhítene a gondon az a tervezett mó-

dosítás, miszerint garantált képviselői helye lenne a 
kisebbségi szervezetnek azokban a megyékben, ame-
lyekben az adott kisebbség számaránya eléri a hat szá-
zalékot.

De várjuk ki a végét...
A játékszabályok képlékenységéről és kiszámítha-

tatlanságáról még csak annyit, hogy a helyhatósági 
választásokon a jelöltállítás időpontjában semmi nem 
tiltotta azt, hogy a tanfelügyelők felkerülhessenek a je-
löltlistákra. Erre a kormány tilalmat rendelt el, lehe-
tetlen helyzetbe sodorva több jelöltet. Számomra még 
akár érthető és elfogadható lenne a tiltás, de érthetet-
len és elfogadhatatlan a játékszabályok menet közben, 
a játszma idején való módosítása. S ezzel ismét vissza-
kanyarodtunk a tanügyre, arra a szakterületre, ame-
lyen a játékszabályok menet közben való változtatása 
a szabály.

Játékszabály
     NézőpoNt n Sarány István



Az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesületének tagsága 
a mentor és nagy előd, Tankó 
Albert tiszteletére, egyfajta 
emlékjelként kopjafát állított a 
tavaly elhunyt fafaragó sírhe-
lyénél. A vasárnap délelőtt, a 
Szent Miklós-hegyi római ka-
tolikus temetőkertben megtar-
tott avatóünnepségen az egye-
sület mellett a Cimbora Ház, a 
máréfalvi Kőlik Hagyományőrző 
Kulturális Egyesület és a helyi 
cserkészcsapatok is képvisel-
tették magukat, illetve Tankó 
Albert, vagy ahogyan mindenki 
ismerte, Berci bácsi özvegye, 
Tankó Erzsébet és rokonai is 
jelen voltak. 

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

A szentegyházi születésű 
Tankó Albert tanítóként 
Kecsetben kapcsolódott 

be a népi kultúra, a népművészet 
ápolásába. Székelyudvarhelyen a 
Tanulók Háza (mai Cimbora-ház) 
igazgatója lett, és a fafaragókört 
vezette. A rendszerváltozást kö-
vetően további öregcserkészekkel 
újraszervezte a cserkészmozgalmat 
(Székelyudvarhelyen alakították 
meg az első erdélyi cserkészcsapa-
tot), illetve nem utolsó sorban a 
Romániai Magyar Népművészeti 
Szövetség elnöke is volt. Tavaly 
hetvenhét éves korában hunyt el. 

Az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesülete vasárnap – május 
20-án, Berci bácsi születésnapján 
– rokonok, barátok, ismerősök, 
régi tanítványok társaságában rá 
emlékezett. 

– Ezen a napon született 
Tankó Albert, mindenki Berci 
bácsija, egykori egyesületveze-
tőnk. Sírját körülállva, emlékez-

zünk rá, köszönjük meg alkotó-
társunknak, szakirányítónknak, 
tanítónknak a népművészet terén 
kifejtett tevékenységét, és tegyünk 
ígéretet, hogy folytatni fogjuk az 
általa elkezdett tevékenységet! 
– kezdte beszédét Tifán Irénke, 
az Udvarhelyszéki Népművészek 
Egyesületének elnöke.

Mint mondta, „mindannyian 
jól ismertük Berci bácsit, hiszen 
egyesületünk megalakítója, 2010-
ig pedig vezetője volt”.

– A minap végigsétálva a főté-
ren, a városnapok rendezvényén, 
láthattuk, hogy népi mestereinek, 
fafaragóink jelentős része Ber-
ci bácsi tanítványa. De láthatjuk 
az általa kezdeményezett Szejke 
Szépteremtő Kaláka népművésze-
ti alkotótáborban is, amely idén a 
16. születésnapját fogja ünnepelni, 
hogy egykori tanítványai tábo-
runkban a fafaragás szakirányítói 
lettek. Gondoljunk ugyanakkor 
még a máréfalvi tájház udvarán 
szervezett kapufaragó táborokra 
is, ahol Berci bácsi irányításával 

évente nagyon sok kisgyermek 
fogott vésőt a kezébe. Tudjuk, az 
utánpótlás-nevelésére fordított 
energiája, türelme és ideje nem 
volt hiábavaló. Sok éven át önzet-
lenül munkálkodott az iskolások 
szabadidejének megszervezésén, 
majd fafaragó szakkört alakított, 

mely katedrává terebélyesedett ve-
zetésével, majd a Népi Művészeti 
Iskola keretében fafaragást okta-
tott. Fiatal tanítványaival közösen 
Udvarhelyszéken több emlékoszlo-
pot, kopjafát, fakeresztet állítottak. 
Kitörölhetetlen emléket hagyott 
maga után. Köszönjük Berci bá-

csinak a tárgyi kultúráért áldozott 
minden percét. Isten nyugtassa bé-
kében! – mondta Tifán Irénke.

Az egyesület igyekezett örök 
emléket állítani a nagy előd szelle-
mének, munkásságának. A Berci 
bácsi sírköve mellett elhelyezett, 
és vasárnap felavatott kopjafát 
Pap Jenő és Toásó Béla faragta, 
mindketten Berci bácsi egykori 
tanítványai. Az emlékezésnek, 
tisztelgésnek teret adó ünnepi 
pillanat végén Tifán Irénke az 
avatatlan szemnek a kopjafa mo-
tívumait is elmagyarázta. 

– A népművészet olyan csodá-
latos, hogy motívumkincsével és 
jelképrendszerével az élet minden 
területére, rezdülésére kínál ábrá-
zolást, megoldást. A fejfa mindig 
az elhelyezett jelképek révén utal 
az elhunyt nemére, életvitelére, 
korára, élete állomásaira – stáció-
ira, mesterségére, társadalomban 
elfoglalt helyére. A fejfa jelképe-
zi az örök életet és a feltámadás 
reménységét is – hangsúlyozta 
Tifán.

A Tankó Albert emlékére ál-
lított kopjafára így került csillag, 
pontosabban egy vezércsillag, 
hisz Berci bácsi vezéregyéniség 
volt. Továbbá azért került rá ke-
reszt, mert vallásos volt, illetve a 
molnárgombja a test és lélek egy-
betartozását, a megmaradást, az 
örök életet jelképezi, a cserkész-
liliom pedig egyértelműen Berci 
bácsi cserkésztettjeire utal. 

KopjAfáT AvAToTT Az UdvArHElySzéKi NépMűvéSzEK EgyESülETE

Emlékjel Tankó Albertnek
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A népművészet olyan 
csodálatos, hogy mo-
tívumkincsével és jel-
képrendszerével az 
élet minden területére, 
rezdülésére kínál ábrá-
zolást, megoldást. 

Örök emléket állítottak Berci bácsinak. Vasárnap avatták  

> Pünkösdre várnak a trópusi 
lepkék. Jóllehet számtalan nyitást ter-
veztek a parajdi trópusi lepkeháznak, a 
technika ördöge és az előre nem látható 
tényezők folyton keresztbe tettek mű-
ködtetőknek. A tervek szerint május 
26-án nyitnának, mivel szeretnék becsa-
logatni a pünkösdi búcsúra ellátogató 
vendégek egy részét. 

A legutóbbi híradásunkat követően 
két héttel halasztották a megnyitót, mi-
vel az időjárás nem kedvezett a lárvák 
fejlődésének – közölte Kilyén Barna, a 
működtető Vulticulus Földrajzi Társaság 
társasági elnöke.

– Túlságosan lehűlt az idő, erre 
egyáltalán nem számítottunk, a lárvák 
sem voltak a megfelelő minőségűek. A 
tervek szerint 10–11 lepkefajtát lát-
hatnak majd a vendégek. Megközelí-
tőleg 400 egyed lesz bent a megnyitás 
után. Úgy tervezzük, hogy pénteken 
reggel nyitunk. Technikailag a lep-
keház teljesen készen áll, csak a lep-
kék kell már kikeljenek – mondta el 
Kilyén Barna.

Mint mondta, azért koncentrálnak 
erre a hétvégére, hogy a pünkösdi búcsú-
ra érkező vendégeknek be tudják mutat-
ni a lepkeházat.

Mint ismeretes, a Vulticulus Föld-
rajzi Társaság állandó lepkeházat épí-
tett Parajdon, amelyet a tavalyi, Haáz 
Rezső Múzeumban felállított, nagy 
sikerű időszakos lepkeház mintájára 
hoztak létre. Romániában ez az első 
állandó lepkeház. Azért választották 
Parajdot, hogy a sóbánya környékén, a 
turisták nagy számának köszönhetően 
könnyebben fenntudják tartani a léte-
sítményt. A kiállítóteremben trópusi 
közegben, testközelből figyelhetők 
meg a szebbnél szebb egzotikus pillan-
gók. Ahogy az udvarhelyi kiállításon is 
történt, a lepkék báb formájában érkez-

nek a világ különböző lepkefarmjairól 
(ezeknek kikelésére várnak jelenleg), a 
keltetőgépekben kelnek majd ki: ennek 
a folyamatát is megtekinthetik a láto-
gatók. (A. J.)

> Székelyudvarhelyi házaspárok fi-
gyelmébe. Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala tisztelettel felkéri mindazon 
székelyudvarhelyieket, akik ebben az esz-
tendőben ünneplik ezüst-, vagy arany-
lakodalmukat, jelezzék ezt a nem min-
dennapi eseményt május 30-éig a hivatal 
titkárságán, a 0266–218 145-ös vagy a 
0372–662 901-es telefonszámokon.hí
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Tankó Albert, a „szikraember”

A szentegyházi születésű Tankó Albert az ifjúság ne-
velésének, a néphagyományok ápolásának szentelte 
életét. Kecsetben kezdett tanítóként dolgozni, itt 
kapcsolódott be a népi kultúra, a népművészet ápo-
lásába. Számos ifjút megtanított a fafaragás titkaira. 
Bábáskodott a Romániai Magyar Népművészeti Szö-
vetség születésénél, melynek hosszú éveken át vezetője 
volt. A 89-es fordulat után Székelyudvarhelyen, 1990 
februárjában, Budvár néven szervezte meg az első ro-
mániai magyar cserkészcsapatot. ezt követően rövide-
sen több cserkeszcsapat létesült munkássága nyomán 
és létrejött a Romániai Magyar Cserkész Szövetség, 
melynek keretében áldozatkész tevékenységet fejtett 
ki, mint elnökségi tag, kerületvezető… Ő volt a romá-
niai magyar cserkészmozgalom „szikraembere”.



Megnyitották tegnap a szé-
kelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum rég várt kiállítását, 
a Leonardo da Vinci zseniális 
találmányai címűt. Mivel a mű-
veit, életét körüllengő mítoszok 
miatt a reneszánsz mester új-
ból reneszánszát éli, várható-
an a számos híres leonardói 
találmány makettjét bemutató, 
nagyszabású kiállítás iránt sem 
lesz alacsony az érdeklődés. 
A megnyitón a polgármester 
jó hírrel szolgált, a múzeum a 
Habertsumpf-villába költözhet. 
A múzeumigazgató pedig Mú-
zeumbarát elismeréseket osz-
tott ki az arra érdemeseknek. 

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

Pallós diákok korhű muzsi-
kájával, reneszánsz táncok-
kal vette kezdetét a Kossuth 

Lajos utcai Haáz Rezső Múzeum-
ban a Leonardo da Vinci zseniális 
találmányai című kiállítás, a jelen-
lévők így könnyedén belehelyez-
hették magukat az itáliai lángész, 
a nagy művész korába. Miklós 
Zoltán igazgató már első mozdu-
latból – mint mondotta – „lelőtte 
a poént”: a kiállított tárgyak, szer-
kezetek nem eredetiek. A Bihar 
megyei Hegyközkovácsiban élő 
és munkálkodó Antal Lajos asz-
talos-fafaragó iparos műhelyéből 
kerültek ki. Talán nem mellékes 
információ, hogy a sokak által da 
Vinci bácsiként ismert Antal kö-
zel tíz éve készít itáliai múzeumok 
számára Leonardo-rekonstruk-
ciókat – többek között a firenzei 
múzeumban is az általa konstruált 
szerkezeteket lehet megtekinteni. 

– Egy nagyot álmodtunk, az 
eredmény elbírálását a közönség-
re bízom. Próbálunk felzárkózni a 
múzeológiai trendekhez: a kiállí-
táson audiovizuális élményt nyúj-
tunk – közölte elöljáróban Miklós 
Zoltán, majd Bunta Leventének 
adott szót. A polgármester azt tu-
datta, hogy örvend, amiért ilyen 
aktív a múzeum közössége. 

– Mérnökember vagyok, az 
egyik általam leginkább csodált 
zseninek a tárgyait hozták el – tu-
datta a polgármester, majd az év-
százados klasszikus kérdéssel foly-
tatta: „Mi volt da Vinci? Zseni, 
vagy annál több, netán szerencsés 
időutazó? ”

A jó hír, mely kissé 
eltolta a hangsúlyt 
– Udvarhely és az intézmény 

munkaközössége megérdemli, 
hogy otthona legyen a múze-
umnak. Van pénzünk, és írásos 
választ is kaptam, így most már 
bátran jelenthetem: a múzeum 
a Habertsumpf-villába költözik. 
Egy 43 áras területen háromszor 
akkor felületen lehetnek, mint 
most. Ezzel köszönöm meg a 
munkaközösség munkáját – je-
lentette be többek meglepetésé-
re Bunta Levente polgármester. 
Minderre Miklós Zoltán csak 
annyit tudott reagálni: ezen hír-
rel a polgármester majdhogynem 
eltolta a mai rendezvényről a 
hangsúlyt. 

A megnyitó azért visszakanya-
rodott rendes menetrendjébe. A 
múzeumigazgató arról beszélt, 
hogy Antal Lajos rekonstrukci-
óinak sok esetben már a tovább-
fejlesztett változatait tekinthet-
jük meg Székelyudvarhelyen. 
Például a tükörszobát ajánlotta 
különösen mindenki figyelmébe. 
Következő mozzanatként Vécsi 
Nagy Zoltán, a múzeum művé-
szettörténésze Leonardoról és 
koráról beszélt. Egyebek mellett 
arra kereste a választ, hogy miért 
akad az 560 évvel ezelőtt született 
zseninek most is annyi rajongója? 
Talán Mona Lisa vagy az Utolsó 
vacsora miatt? Netán Dan Brown 
könyve az ok? 

– Egy biztos, a lángészt és élet-
művét számos rejtély, titok veszi 
körül, és ezekhez az évszázadok 
hosszú során át számos mítosz 
tapadt. Életrajza fehér foltjainak 
helyén ma is keletkeznek új le-
gendák, fiktív történések, szép-
irodalmi költések, melyek újra és 
újra megmozgatják, felizgatják 
a kivételes képességű művész és 

tudós iránti kíváncsi emberek 
fantáziáját – mondta a művészet-
történész. 

Múzeumbarát díjak, 
elismerések  
Tavaly év végén a sajtó része-

sült Múzeumbarát díjban, idén 
pedig az intézmény – eddigi 
legnagyobb kiállításához érkez-
ve – úgy döntött, nem vár év 
végéig a díj kiosztásával. A teg-
napi nyitópillanaton így Miklós 
Zoltán a kiállítást támogatókat 
díjazta. Három főtámogatójuk 
van: Boros Csaba, vagyis az 
Elan Trio Kft., Hargita Megye 
Tanácsa és a Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány. Előbbiek több mint 
10 ezer lejjel támogatták a kiál-
lítást, az alapítvány pedig vállal-
ta, hogy minden udvarhelyszéki 
5–8. osztályos diákot beszállít 
a kiállításra. Ez nem kevesebb, 
mint 3382 gyereket, vagyis 62 
autóbusznyi diákot jelent. To-
vábbi támogatók, a Top Invest 
Kft., a Color Metal Kft. és az 
Udvarhelyi Híradó lapcsaládja 

is Múzeumbarát elismerésben 
részesült, illetve Miklós Zoltán 
Bunta Leventének is átnyújtott 
egy díjat, azért, „mert a kiállítás 
költségvetésének 82 százalékát 
saját forrásokból álltuk, illetve 
mert épületet biztosít nekünk”. 

A kiállítás 
A múzeum jelenlegi épüle-

tének teljes felső szintjét a da 
Vinci kiállítás foglalja el. Leírni 
vétek, hogy mit lehet ott látni, 
avagy hallani. Meg kell élni, ta-
pasztalni. Bemelegítőként ta-
lán annyit, hogy a már említett 
szerkezeteken és a tükörtermen 
túl anatómiai terem is van, il-
letve az egyik részen erdélyi vo-
natkozású anyagok, mondhatni 
relikviák is bemutatásra kerül-
tek. Természetesen ezek mind 
eredetiek, és mind az itáliai tu-
dós korából származnak. Helyi 
kuriózum például az 1526-os 
Székelyudvarhelyi Kódex, mely 
eddig soha nem volt kiállítva, 
és mely egyéb tárgyak mellett – 
mint elhangzott – hiteles tanúja 
da Vinci korának. 

– Az erdélyi múzeológiának 
sikerült kitermelnie egy profi 
kivitelezőt, látványtervezőt, me-
lyért nem kell többé Magyaror-
szágra menni. Baróti Hunor kép-
zőművész volt a felelős a kiállítás 
koncepciójáért, látványáért. Por-
zsolt Erzsébet sepsiszentgyörgyi 
színművésszel és számos alvál-
lalkozóval közösen ők álmodták 
meg és rendezték be a kiállítást 
– tudatta Miklós Zoltán, majd 
mielőtt minden jelenlévőt elen-
gedett volna, hogy végignézze 
házuk legújabb termését, azt 
még elmondta: ne lepődjön meg 
senki. Haladnak a korral, multi-
médiás eszközöket is segítségül 
hívtak. Négynyelvű tárlatveze-
tés, múzeumpedagógiai terem, a 
művészt, munkásságát, a tárlatot 
ismertető videoprojekció is fo-
gadja a látogatókat. Mondani is 
felesleges: érdemes, sőt kötelező 
betérni. 

MegnyíLt A LeonArdo dA Vinci zseniáLis tALáLMányAi kiáLLítás 
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Leonardo-rekonstrukciók. Nem eredetiek, de élethűek fotó: ifj. haáz sándor

Viseletben a táncosok és a közönség. Hagyományközpontú közös ünnep fotó: tamás attila

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Anépzenéé és a néptáncé 
volt a főszerep Szentegy-
házán, a 37. Nárciszfesz-

tiválon, ahol igazi kora nyári fesz-
tiválhangulat részeseivé válhattak 
azok, akik vasárnap kilátogattak a 
nárciszrétre: tíz néptáncegyüttes 
mellett kézműves-foglalkozá-
sok szórakoztatták a résztvevőket, 
akik pokrócokkal, sörrel, üdítővel 
a kezükben foglalták el helyeiket 
a színpad előtt. A rendezvényt 
a Szent egyházi Fúvósok nyitot-

ták meg, majd a hagyományőrző 
huszárcsapat képviselői vonultak 
fel. Burus Mária Ella, Szentegy-
háza polgármestere azt mondta: 
büszke arra, hogy a fesztivál nem 
veszített népszerűségéből, évről 
évre színes székelyruha-kavalkád, 
gazdag műsor tölti be a nárciszré-
tet. – Tennünk kell azért, hogy az 
értékeket átmentsük. Reméljük, 
37 év múlva is élni, létezni fog a 
rendezvény, majd gyermekeink, 
unokáink találkozhatnak ugyan-
itt, ugyanígy, székely népviselet-
ben – fogalmazott.

A Szentegyházi Nárcisz-
fesztiválon fellépett a Har-
gita Nemzeti Székely Népi 
Együttes, a lövétei Kákvirág, 
a gyergyóremetei Si rü lő, a 
csíkszentmiklósi Csere boj  tos, 
a csíkszentdomokosi Ele ve-
nek, a gyergyóújfalusi Ka tor-
zsa, a kápolnási Gyermek -nép-
táncegyüttes, illetve a szentegy-
házi Veterán és Hüpürcsös nép-
tánc együttes. Idén egyébként 
Ok lánd, Oroszhegy és Szent-
egyháza egy időpontban tartot-
ta saját nárciszfesztiválját. 

Nárciszfeszviál: főszerepben a néptánc



6. oldal |  2012. május 22., kedd

hirdetések

Körkép
társadalom

Előfizetésgyűjtő 
munkatársakat 

és rikkancsokat 
alkalmazunk 

Székelyudvarhelyen, 
valamint 

lapkihordókat 
udvarhelyszéken.

Tel.: 0733–553 014

ha
rg

ita
né

pe
 

Gyűjtést szervez a Gyulafehérvá-
ri Caritas és a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület: iskolások által fel-
ajánlott adományokból nehéz 
sorsú családokat, valamint a 
szórványtelepülések óvodáit sze-
retnék segíteni. Egyelőre két 
csík szeredai iskola – a Petőfi 
Sándor és a Nagy Imre – kap-
csolódott be az akcióba, amit 
a jövőben több oktatási intéz-
ményre is kiterjesztenének. 

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

„Szerezz örömet egy nélkü-
löző gyereknek, és nyer-
hetsz egy kirándulást!” 

mottóval indította útjára nemrég 
közös akcióját a Gyulafehérvá-
ri Caritas és a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület, amelyhez két általános 
iskola, a Nagy Imre és a Petőfi 
Sándor is csatlakozott. A szociá-
lis, ugyanakkor környezetvédelmi 
vonzatú program célja adományo-
kat gyűjteni a nehéz helyzetben 
levő gyerekek számára, azon el-
gondolás mentén, hogy a fölösle-
ges dolgok, amelyek másnak még 

örömet szerezhetnek, ne váljanak 
szemétté. A gyűjtés során konté-
nereket helyeztek el a két iskola 
területén, melyekbe a diákok bete-
hetik megunt játékaikat, ruháikat, 
cipőiket, tanszereiket – ezeket az-
tán a Caritas a közelgő gyermek-
napon juttatja el a nehéz helyzet-
ben levő családokhoz, valamint a 
szórványtelepülések óvodáihoz 
– számolt be lapunknak Kele-
men Eleonóra, a gyulafehérvári 
Caritas sajtóreferense.

– A gyerekek pozitívan fogad-
ták a kezdeményezést, örömmel 

adakoznak, hiszen motivációt is 
adott a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület. A május 25-én záruló ak-
ciót követően iskolánként 10-10 
gyerek mehet kirándulni az egye-
sület jóvoltából, a költségeket a 
ZöldSzékely Alapból állják – rész-
letezte a Caritas munkatársa. Sors-
húzás révén dől el, hogy kik vesz-
nek részt a korondi Csiga-domb és 
a parajdi Sóhát környékére vivő, a 
parajdi lepkeházat is útba ejtő juta-
lomkirándulásban. A szervezők a 
következőkben több iskolát is be-
vonnának a kezdeményezésbe.

JutalomkIráNduláSSal díJaZZák a GyűJtéSt

Nehéz sorsú gyermekeket segítenének
Betörők 

nyomában

Több tíz személyt hallgatott 
ki a rendőrség az utóbbi 
napokban annak érdeké-

ben, hogy a csíkszeredai, Kossuth 
utcai zálogházba betörők és onnan 
mintegy 100 ezer lejt zsákmányo-
lók nyomára bukkanjon. Gheorghe 
Filip szóvivő szerint kiterjedt nyo-
mozást folytatnak, ebben a szakasz-
ban jelenlegi és korábbi alkalma-
zottakat, szomszédokat, ügyfeleket 
hallgatnak ki, ugyanakkor elemzik 
a kül- és beltéri kamerák felvételeit 
is. Közlése szerint már felállítottak 
egy gyanúsítotti kört – erről azon-
ban a nyomozás érdekében többet 
nem mondott. 
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Interjú kozma Istvánnal, a FIatalok a választás tIsztaságáért mozgalom  

egyik kezdeményezőjével

„Vegye le az EMNP Tőke Ervint 
a jelöltlistáról!”

Bélsárhalmozódás tIzedelte meg a méheket

Rossz évre 
számítanak a méhészek

A csíkszeredai rendőrség azo-
nosította Tőke ervint, az emnP 
csíkszeredai elnökét, aki helyi 
tanácsosi mandátumért indul 
Csíkszeredában, amint az egyik 
éjszaka a felavattam.ro honlapot 
népszerűsítő plakátokat helye-
zett el. A Fiatalok a választás 
Tisztaságáért szervezet arra kéri 
az emnP székelyföldért felelős 
alelnökét, hogy a párt vonja meg 
támogatását a lejárató és mocs-
kolódó kampány részét képező 
honlap népszerűsítésén és a tör-
vénytelen plakátragasztáson raj-
takapott politikustól.

– Csík Terület Ifjúsági Tanácsa, 
az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető 
Tanács és a Gyergyó Területi Ifjúsá
gi Tanács a 2012. évi helyhatósági 
választások kampányidőszaka alatt 
követni fogja és a nyilvánosság elé 
tárja a szabálysértéseket. Az első sza
bálysértésekkel ezt tegnap meg is tették. 
Számítottak rá, hogy ilyen hamar 
beközvetkeznek sajnálatos esetek?

– Miután Borboly Csaba, az 
RMDSZ Hargita Megyei Egyezte-
tő Tanácsának elnöke február folya-
mán közzétette és elküldte a válasz-
tási etikai kódex elfogadására vonat-
kozó javaslatát a másik két romániai 
magyar politikai alakulat Hargita 
megyei vezetőinek, arra kérve őket, 
hogy ha egyetértenek a tervezetben 
foglaltakkal, közöljék módosító ja-
vaslataikat, ezt követően pedig írják 
alá, és ez nem történt meg, gyanítot-
tuk, hogy lesznek ilyen esetek. Ezért 
is döntöttünk úgy, hogy követjük az 
eseményeket, és amint kihágásokról 
szerzünk tudomást, azokat a nyilvá-
nosság elé tárjuk. Sajnos az első ilyen 
súlyos eseményre nem kellett sokat 
várni. Illetve az eddigi kampányese-
mények azt bizonyítják, hogy egy 
ilyen megállapodásra szükség lett 
volna.

– Mi szerepelt egyébként az etikai 
kódexben?

– Olyan dolgokról van szó, 
amelyek valóban a mindegyik fél 
által hangoztatott pozitív kampány 
jellemzői: a politikai és személyes 
hitelrontás kerülése. Például a jelölt 
igaztalan megvádolása bűncselek-
mény elkövetésével, jó hírnevének 
kétségbe vonása, illetve magánéleti 
viszonyainak a személyiségi jogokat 
sértő kiteregetése és az ezekkel való 
lejáratás. A felek kötelezték volna 
magukat, hogy ne használják egy-
más szimbólumait vagy azok megté-
vesztő hasonmásait, hogy választási 
propagandaanyagaikat jól felismer-
hető és mással össze nem téveszthető 
módon sajátjukként jegyezzék, hogy 
ne tépjék le egymás választási hirde-

téseit, plakátjait és egyéb propagan-
daanyagait.

– Hogyan képzelik el a mo
nitorizálást?

– Az ifjúsági szervezetek és tag-
szervezetek minden településen 
követni fogják az ilyenszerű túlkapá-
sokat. Van kapacitásunk arra, hogy 
ezt mind a három térségben meg-
tegyük. Úgy gondoljuk, hogy erre 
szükség van, hiszen az embereket 
eltávolítják az urnáktól azzal, hogy 
bár minduntalan a sportszerűségről 
és pozitív kampányról beszélnek 
– mint például az Erdélyi Magyar 
Néppárt –, a háttérben mocskos 
ellenkampányt folytatnak. Létre-
hoztunk egy központi monitorizáló 
csapatot, amely összesíteni fogja a 
területi szervezetek által jelentett 
eseteket, ezeket közzétesszük, és ha 
szükséges, rendőrségi feljelentést is 
teszünk. Tervünk az, hogy rendsze-
resen tájékoztassuk a választópolgá-
rokat a sajtó, az internet segítségével. 
Ennek érdekében létrehoztunk egy 
online felületet, amely elérhető a 
tisztavalasztasert.ro címen, valamint 
egy Facebook-oldalt. Ezeket nem-
csak mi kívánjuk frissíteni, e-mailen 
vagy telefonon bárki jelezhet, ha túl-
kapást tapasztal.

– Az első nagyobb incidens nem 
váratott sokat magára. Elmondaná 
részletesen, hogy mi történt?

– Tudomásunkra jutott, hogy 
május 2-án 23 óra körül a Csíksze-
redai Rendőrség azonosította Tőke 
Ervint, az EMNP csíkszeredai elnö-
két, aki helyi tanácsosi mandátumért 
indul Csíkszeredában és Kovács 
Gábor Hunort, amint a felavattam.
ro honlapot népszerűsítő plakátokat 
helyeztek el. A honlap és a plakátok 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke, elnökjelöltje diszk-
reditálását szolgálják. Ugyanaznap a 
Kászonokban a rendőrség azonosí-
tott egy csíkszeredai és egy maksai 

lakost, akik a fentebb említett pla-
kátokat helyezték el. A lefüleltek 
azt mondták, hogy a plakátokat 
Kovács Csabától kapták, aki infor-
mációink szerint az EMNP szé-
kelyföldi szervezési igazgatója. A 
plakátok számát tekintve (2-3 ezer 
db) összehangolt, szervezett akció-
ról van szó. A névtelen, mocskoló-
dó kampányfogások kapcsán Tőke 
Ervin neve korábban is felmerült. 
Ragasztgatási kényszere február 
folyamán is erőt vett rajta, amikor 
az RMDSZ-t lejárató matricákkal 
üzérkedett. 

– Kaptak lakossági bejelentést is 
erre vonatkozóan?

– Igen, és nemcsak most. Idéz-
ném egy csíkszeredai lakos hozzánk 
eljuttatott levelét. Így szól: „Tisztelt 
csíkszeredai RMDSZ-vezetőség! 
A csíkszeredai EMI szervezet tagja 
vagyok, és azért fordulok önökhöz, 
mert nem akarok többé Tőke Ervin 
szolgája lenni. Ha az elején együtt 
dolgoztunk a csíkszeredai fiatalo-
kért, most a hatalom íze elborította 
a józan eszét, ugyanis briliáns poli-
tikusnak álmodja önmagát. Nem az 
EMNP-ben való politikai karrierjét 
ellenezzük, de nem értünk egyet 
azzal, hogy belekeverjen minket az 
RMDSZ elleni politikai csatáro-
zásába olyan körülmények között, 
hogy az utóbbi, szerintem, tovább-
ra is szövetségesünk. Ő az, aki azt 
mondta, hogy ragasszuk fel minden-
felé azokat a szemét öntapadósokat. 
Azzal dicsekedett, hogy egész Er-
délyt megtöltik, és hogy a főnökétől, 
Tőkés Lászlótól származnak. Amint 
mondtam, nem szeretném, ha bár-
milyen politikai párbajba kevernek, 
mert a mi célunk egészen más.”

– Mért kellene levenni Tőke Er
vint a jelöltlistáról?

– Nyílt levélben felkértük az 
EMNP székelyföldért felelős alel-
nökét, Papp Elődöt, hogy vonják 
meg a politikai támogatást Tőke Er-
vin jelölttől, mert úgy hisszük, hogy a 
jelöltek nem szabad a választási kam-
pányban a kihágásokat, törvénysze-
géseket, mocskolódást propagálják, 
hanem éppen ellenkezőleg, a józan 
hangra kellene intsenek mindenkit. 
Ha az EMNP városi szervezete élére 
olyan személy került, aki nem képes 
párbeszédet folytatni, az éj leple alatt 
törvényt szegve mocskolódó plaká-
tokat ragasztgat, akkor a párt felsőbb 
vezetésének a felelőssége cselekedni. 
Ők is azt ígérték, hogy pozitív hang-
vételű kampányt folytatnak majd, 
ezért bízom abban, hogy nemcsak 
Erdélyt tisztítják meg, ahogy ígérik, 
hanem a csíkszeredai szervezetet is.

Isán István Csongor

A hosszan elhúzódó tél miatt a 
méhpusztulás, a gyorsan érke-
zett felmelegedés nyomán pedig 
a virágok leégése nehezíti idén 
a Hargita megyei álló- és ván-
dorméhészek dolgát. A rossz 
szezonkezdet ezért hamarosan 
a virágpor- és a méztermékek 
árában is érződni fog – állítja 
lázár Tibor, a Hargita megyei 
méhészegyesület elnöke.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Rosszul indul az idei szezon 
a Hargita megyei méhé-
szeknek – állítja Lázár 

Tibor, a Hargita Megyei Méhész-
egyesület elnöke. A hosszú tél mi-
atti pusztulás – a csíki térségben 
például a harmatméz nyomán 
fellépő bélsárhalmozódás a mé-
hek 50-60 százalékát pusztította 
el - és a legyengült állomány fel-
javítása okozta gondokat jelenleg 
a vártnál is rosszabb méztermelé-
si kilátások tetézik. A szakember 
szerint nincs oka dicsekvésre az 
ország déli megyéiben szerencsét 
próbáló vándorméhészeknek sem, 
különösen azoknak, akik a repce 
virágzásában bíztak.

A méhészek is megérzik
az aszályt
„A szárazság miatt a repce 

szinte ki sem kelt, ami megma-
radt, az sem mézelt egyáltalán, s 
így mint kultúra, gyakorlatilag 
kiesett a méztermelési sorból” 
– mondja a hargitai vándormé-
hészek beszámolói alapján Lázár. 
De nem sokkal jobb a helyzet a 
dunamelléki akácokkal sem, amit 
a méhészek egymás között – a vi-
rágzási sorrend miatt – csak első 
akácként emlegetnek. „A hide-
get követő nagy meleg miatt az 
akácvirágok olyan rohamosan 
kinyíltak és lehulltak, hogy a mé-
hek jóformán meg sem tudták ta-
lálni. A Piteşti környéki második 
akácon valamivel jobb, kétkilós 
hordási eredményeket értek el, de 
a kollégák szerint a virágok itt is 
le voltak forrázva. Csak nézték, 
de nem tudták a méhek, hova 
járnak, az akácvirágok annyira le 
voltak perzselődve” – magyaráz-
za az egyesület elnöke. A hargi-
tai vándorméhészek reményeit a 
hárs, a hamarosan nyíló havasi vi-
rágok és az erdélyi akác élesztheti 
fel, amire a méhészek a napokban 
Maros megyébe, a Medgyes és 
Segesvár környékén nyíló – a sor-
rendben harmadik akácnak neve-
zett – virágokra érkeznek vissza. 
„Családonként 5-10 kilós ered-
ményt kellene elérni ahhoz, hogy 
legalább a fuvarköltségek kijöjje-
nek” – mondja Lázár, hozzátéve: 
a jelenlegi körülmények között 
többre nem is érdemes számítani. 
A szakember szerint a szárazság és 
a kedvezőtlen vetési körülmények 

miatt a napraforgóval bevetett 
táblák sem kecsegtetik sok jóval 
a vándorméhészeket. „Tízkilós 
kaptáremelkedésből pergetni 
még nem lehet. A méhésznek ez 
azt jelenti, hogy amit a méhek ez-
után hordanak, csak abból szabad 
kivenni. Könnyen megtörténhet, 
hogy idén rendkívül rossz, nega-
tív évet fogunk zárni” – vetíti elő-
re a szakember.

elmarad a virágporszüret
A helyben maradt méhészek 

esetében a gyümölcsfák virágzása 
egyelőre kedvezően hatott a méh-
családok fejlődésére, ám ez csupán 
a tél során legyengült állomány 
felerősödését szolgálja, az áru-
méz-termelés még korántsem jön 
szóba. „Ha az idő helyreáll, azaz a 
nagy meleg kicsit csillapodni fog, 
akkor lesz a méheknek mit hor-
daniuk. Az erdei málna virágzása 
egy hét múlva esedékes lesz. Re-
méljük, a virágzási idő átcsúszik 
júniusra is, és nem fogja egy erős 
meleg hullám napokra rövidíteni 
a virágzást és a hordási időt.” A 
késői tél és korai nyár közötti szo-
katlanul gyors átmenet hatásait a 
vándorméhészeken túl a helyben 
maradó, állóméhészek is megér-
zik. Példának Lázár a megye egyik 
legnagyobb, virágport szedő mé-
hésze, a háromszáz méhcsaláddal 
gazdálkodó homoródalmási Pálfi 
Károly esetét hozza fel. „Olyan ap-
rók a virágporok, hogy ilyent még 
életemben nem láttam. A száraz-
ság miatt nagyon keveset tudnak 
összegyűjteni a méhek. Ráadásul 
ilyenkor fennáll a veszély, hogy 
hiába kicsik a szemek, minél több 
van a kaptárban, a továbbiakban 
annál kevesebbet hordanak. Ta-
lán a burgonyaszedéshez hason-
lítható: a nagy pityókával hamar 
megtelik a kosár, az apróból vi-
szont nagyon sok fér” – vázolja 
érzékeltetésül Lázár. Hozzáteszi, 
tavaly az almási kollégája mind-
két virágporszárítóját teljes kapa-
citással használta, idén – az apró 
szemek miatt – elég lesz csak az 
egyikkel dolgoznia. „Ez azt jelen-
ti, hogy e téren is féltermésre lehet 
számítani” – ami az áremelkedést 
is előrevetíti.
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LeveLet küLdött

Szegény cégek

Nemrégiben mintegy 300 ál-
lampolgárnak küldött amolyan 
figyelmeztető hangvételű le-
velet az Országos Adóügynök-
ség, arra „buzdítva őket”, hogy 
őszintén és tisztességes mó-
don tegyenek eleget személyi 
jövedelemadó-bevallási köte-
lezettségüknek, nyilatkozva 
az esetleg külföldön realizált 
jövedelmekről is. Tulajdonkép-
pen arról a 300 személyről van 
szó, akik szerepelnek a leggaz-
dagabbak toplistáján is. Az ön-
kéntes adóbevallás bátorítása 
amúgy szerepel a Nemzetközi 
Valutaalaphoz benyújtott szán-
déknyilatkozatban is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az adóügynökség illeté-
kesei azt közölték, hogy 
nincs szó fenyegetésről, 

csupáncsak figyelemfelhívásról, 
s az érintettekhez elküldött le-
velek eligazító, tanácsadó jellegű 
szövegrészeket is tartalmaznak. 
Ugyanakkor arra buzdítják ezeket 
a személyeket, hogy maradéktala-
nul tegyenek eleget jövedelem-
adó-bevallási kötelezettségeik-
nek, azaz határidőre nyújtsák be a 
vonatkozó nyilatkozatot, a 200-as 
űrlapot, illetve a külföldön reali-

zált jövedelmeik esetében a 201-
es űrlapot. A jelek szerint ezek a 
levelek mintegy előjátékát képe-
zik a majdani vagyonosodási vizs-
gálatnak, amely tekintetében még 
az elmúlt esztendőben megszület-
tek a vonatkozó jogszabályok. Az 
adóügynökség ugyan a címzettek 
névsorát nem hozta nyilvánosság-
ra, de félhivatalos értesülések sze-
rint azok között van néhány köz-
ismert személy is, például a Steaua 
labdarúgócsapat tulajdonosa, 
Gigi Becali, a vaslui-i, ugyancsak 
A osztályos labdarúgócsapat tu-
lajdonosa, Adrian Porumboiu, 
a nagyváradi Micula testvérek, a 
brassói dúsgazdag, a labdarúgás-
ban is érdekelt Ioan Niculae és 
mások.

A Capital gazdasági hetilap 
által közölt toplistán lévő neve-
ket tanulmányozva kiderül, hogy 
köztük 50 olyan van, akik cégei 
hatalmas adósságokat halmoztak 
fel az állami költségvetéssel szem-
ben. Azaz beigazolódni látszik az 
a feltételezés, miszerint „szegény 
cégek, gazdag tulajdonosok”. Ves-
sünk egy pillantást a nagyváradi 
Micula testvérek cégbirodalmá-
ra. Az European Food Rt. az első 
helyet foglalja el az állami költ-
ségvetéssel szembeni tartozások 
toplistáján. A március 31-i hely-

zetjelentés szerint a szóban forgó 
adósságaik értéke megközelítette 
a 170 millió lejt, azaz mintegy 41 
millió eurót. Nos, a Micula test-
vérekről azt is tudni kell, hogy 
ezelőtt tíz évvel az ország három 
leggazdagabb állampolgárai közé 
tartoztak, mintegy 950 millió eu-
róra becsült vagyonnal. A Frutti 
Fresh márkanéven forgalmazott 
üdítőitalgyár tulajdonosai az 
utóbbi évek során nagy veszte-
ségeket könyveltek el, s a tavalyi 
toplistán már csak a 13. helyet 
foglalták el, vagyonukat 350 mil-
lió lejre becsülve. De abból még 
futná az állami költségvetéssel 
szembeni tartozásaik kiegyenlíté-
sére. Ám arról egyelőre megfeled-
keztek... A brassói Ioan Nicolae 
vagyonának értéke a becslések 
szerint megközelíti az egymilliárd 
eurót. Nos, ennek az üzletember-
nek három cége március 31-én az 
állami költségvetéssel szemben 
közel 100 millió lejes adósságot 
jegyzett. Ezzel a három céggel 
szemben egyébként az adóható-
ságok kényszervégrehajtást kez-
deményeztek, a Galaxy Tabacco 
esetében az adósság közel 62 
millió lej, az Interagro esetében 
pedig 24,5 millió lej, a műtrágya-
gyártó Amonil Rt. esetében pedig 
több mint 10 millió lej. A vaslui-i 

 hirdetések

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALIST S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gr. Gheorghe Avrămescu u. 4. szám –

a csődbe ment PANLACTA Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt 
árverést szervez a Maroshévíz, Sportolók utca 1. szám alatt található 
ingatlan egyben történő eladására.

Az ingatlan a maroshévízi telekkönyvben 8000/C szám alatt van 
bejegyezve, s a következőkből tevődik össze: kőalapzatra záradékkőből 
épült földszint + emeletes iroda, a földszinten két garázzsal, 80 m2-es 
területen; tejgyár hét helyiséggel, betonalapzatú téglából épült, cserép-
pel fedett, 170 m2-es területet elfoglaló építmény; négy helyiségből álló 
pékség, amely záradékkőből épült betonalapzaton, azbocement lapok-
kal fedve, 80 m2-es területen; 73 m2-es, fából készült eresz. 

Az ingatlannal együtt eladandó ingóságok a következő tejfeldol-
gozási technológiai berendezésekből (gépek, munkaeszközök és fel-
szerelések) tevődnek össze: vákuumozógép; kenyérsütő, pasztörizáló; 
szivattyú; vízeljegesítő agregát; hűtőbazin; tejszeparátor; automata 
hűtőtank; vajköpülő; két pasztörizáló tartály; három alumínium cisz-
terna; két inox ciszterna. Az építmény által elfoglalt és az ahhoz tartozó 
635 m2-es terület állami tulajdonban van.

Kikiáltási ár: 37 230 euró.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. június 

1-jén 9 órakor, s azt hetente pénteki napokon ugyanabban az órában 
megismétlik a javak értékesítéséig.

Az árverésen azok a jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt, 
akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garanciát, a részvételi 
illetéket, és megvásárolják a feladatfüzetet.

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

> Hárommilliárd euróval több támo-
gatást kapnak a romániai gazdák 2014 és 
2020 között. A romániai gazdák a 2014–
2020-as programozási időszakban három-
milliárd euróval több forrást hívhatnak le, 
mint 2007 és 2013 között. Ennek köszön-
hetően a hazai mezőgazdaság ugyanak-
kora támogatást fog élvezni, mint az EU 
más tagállamai – mondta Dacian Cioloş 
mezőgazdasági EU-biztos. A közvetlen 
támogatásokat négy kategóriában fogják 
szétosztani: ezek a gazdák jövedelmének 
kiegészítését, a környezetvédelmi beruhá-
zásokat, a fiatal mezőgazdászokat és a kis-
termelőket fogják megcélozni. A gazdák 

jövedelmeinek támogatásakor felső határt 
fognak szabni, az ebből nyert összegeket 
pedig más szektorokhoz csoportosítják 
át. Ennek értelmében például a 200–250 
ezer hektárnál nagyobb területet megmű-
velő gazdák kevesebb fizetéskiegészítést 
kaphatnak, cserébe viszont több pénzt 
hívhatnak le beruházásokra és fejleszté-
sekre. A kistermelők esetén a megművelt 
területre fix összeget fognak előirányozni.

> Kevesebb cég vált fizetésképtelenné 
az első négy hónapban. Az év első négy 
hónapjában 5625 cég vált fizetésképtelen-
né, tehát több mint 20 százalékkal keve-

sebb, mint a tavalyi év hasonló időszaká-
ban – tájékoztat az Országos Cégjegyzék. 
Tavaly az első négy hónapban 7192 cég 
jelentett be fizetésképtelenséget. Év elejé-
től mostanáig változó volt a fizetésképte-
lenségi bejelentések száma: míg januárban 
1474 cég jelentett be fizetésképtelenséget, 
februárban ezek száma 1134-re csökkent, 
márciusban pedig 1806-ra emelkedett. 
Áprilisban ismét csökkenés állt be, 1211 
cég jelentett be fizetésképtelenséget, áll 
az Országos Cégjegyzék által kiadott 
adatsorban. Az első négy hónapban Bu-
karestben, illetve Dolj és Argeş megyében 
jegyezték a legtöbb fizetésképtelenséget: 

454, 406 és 382 cégről van szó. A pénz-
ügyi gondokkal küzdő cégek legnagyobb 
része továbbra is a kereskedelem ágazatá-
ban működik, de nagy volt ezek száma a 
feldolgozóipar és az építészet területén 
működő vállalatok körében is. Hétezer 
céget ugyanakkor felfüggesztettek az első 
négy hónapban, ami tavalyhoz képest 18 
százalékos csökkenést jelent. Április vé-
gén 961 886 aktív vállalat volt országos 
szinten. Idén 52 740 céget jegyeztek be, 
majdnem tízezerrel többet, mint 2011-
ben. Idén a legtöbb céget a mezőgazdaság 
területén jegyezték be, ezeknek száma 
megközelítőleg 16 700. hí

rf
ol

ya
m

A gazdagokat adózásra buzdító levelek mintegy előjátékát képezik a majdani vagyonosodási vizsgálatnak

VONZÓ, változó kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti Banknál. 

Várjuk kirendeltségeinken:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934

Székelyudvarhely, Merkúr, 1918. December 1. 
u. 7. sz.

0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Cseres Tibor u. 14 sz. 0266–352057

Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ 419. sz. 0266–338143

Várhegy, Ilie Câmpeanu u. 7. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ 137. sz. 0266–355101

Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773

hargitanépe
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Gazdaság

> Ponta: 1,2 milliárd eurótól eshet 
el Románia a POSDRU hiányosságai 
miatt. Románia összesen 1,2 milliárd eu-
rótól eshet el amiatt, hogy a humánerő-
forrás fejlesztését célzó operatív program 
(POSDRU) lebonyolításában komoly 
rendellenességeket tapasztaltak – jelen-
tette ki tegnap Victor Ponta miniszter-
elnök. Ponta a kormány illetékes minisz-
tereivel és egyéb hatóságok vezetőivel 
folytatott tanácskozást követően közöl-
te: a humánerőforrás fejlesztését célzó 
operatív programban idén 100 millió eu-
rót, a következő évben pedig 1,1 milliárd 
eurót veszíthet Románia, miután súlyos 

rendellenességeket tapasztaltak annak 
lebonyolításában. Romániának június 
végéig kell korrekciós intézkedéseket el-
fogadnia azért, hogy öt ágazati operatív 
programját ne függessze fel Brüsszel. Az 
öt problémás operatív program közé tar-
tozik a humánerőforrás fejlesztését célzó 
is, amelyet rövid időre tavasszal már le 
kellett állítani, miután hiányosságokat 
tapasztaltak a támogatandó projektek 
kiválasztásának ellenőrzési rendszerében. 
Április második felében a hatóságok be-
jelentették, hogy Brüsszel újraindította 
a kifizetéseket azzal a feltétellel, hogy az 
idei első félévben 10 százalékkal csök-

kentik egyes számlák elszámolási arányát. 
Ponta rámutatott: fel vannak készülve 
arra, hogy Brüsszel ismét felfüggeszti a 
kifizetéseket, de azt sem tartja kizártnak, 
hogy Románia végleg eleshet az 1,2 mil-
liárd eurós támogatástól. Leonard Orban 
európai ügyekért felelős miniszter szerint 
a másik négy operatív programot egyelő-
re nem fenyegeti a felfüggesztés veszélye, 
miután a hatóságok idejében megtették 
a szükséges korrekciós intézkedéseket. 
Orban ugyanakkor kiemelte, hogy csak 
abban az esetben eshet el Románia a tel-
jes, 1,2 milliárd eurós támogatástól, ha 
egyetlen eurót sem hív le idén és jövőre 

az említett program keretében. Az EU-s 
alapok lehívásával foglalkozó miniszter 
szerint csak a kötelezettség-szegési eljárás 
során vonják vissza az operatív program 
teljes pénzalapját. Sulfina Barbu volt 
munkaügyi miniszter szerint Ponta sú-
lyosan téved a POSDRU-ból származó 
kifizetések terén. Barbu ugyanis úgy nyi-
latkozott, hogy mandátuma során össze-
sen 190 millió eurós kifizetéseket számol-
tak el az Európai Bizottság irányába. Rá-
mutatott, hogy 348 kockázatos projektet 
azonosított, a róluk összeállított listát 
pedig felküldte az ellenőrzéseket végző 
menedzsmenthatóságnak.hí
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Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott  
Vidékfejlesztési Egyesület.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra 
kiadott Agrárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja ér-
telmében a hivatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel 
foglalkozó feldolgozói és értékesítési szövetkezetek tevékenységének támo-
gatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, melyek 
önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületé-
nek, vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei feldolgozói és értékesítési szövet-
kezetek.

Pályázatok célterületei:
A feldolgozói és értékesítési szövetkezetek a Nemzeti Vidékfejleszté-

si Program keretében meghirdetett 123-as pályázati kiíráshoz szükséges 
megvalósíthatósági tanulmányok és tervek elkészítésének támogatása;

Eszközbeszerzés a tejfeldolgozó üzemek és kisvágóhidak felszere-
lésére;

Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatok 
esetében.

Előirányzott keretösszeg: 260 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.

További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhe-
tő a közhasznú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 
Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–169850, 
0740–122490, e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro. A pályázat 
benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye Tanácsá-
nak 244/B irodájában – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

Hargita Megye Tanácsa 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a következő terveit benyúj-
totta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környe-
zetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
 A DJ174A-as megyei út feljavítása a km: 30+800-39+900 

között, Maroshévíz és Bélbor kültelkében
 A DJ 131-es megyei út feljavítása Felsőboldogfalva és 

Homoródszentmárton kül- és beltelkében
 A DJ 136A megyei út feljavítása a km : 3+800-5+832 között, 

Etéd kültelkében
 A DJ 136A megyei út feljavítása Etéd és Kőröspataka között, 

km 12+816-5+832, Etéd kül- és beltelkében
 A DJ 138 B megyei út feljavítása Varságon
 A DJ 135 Tordátfalva-DN 13 C közötti megyei út feljavítása 

Siménfalván
 A DJ 136 B megyei út feljavítása, km 9+200 és 13+200 kö-

zött, Etéd kültelkében
 A DJ 136-os út feljavítása Székelykeresztúr és Szentábrahám 

között; a 27+753-as km-nél támfalépítés Székelykeresztúr belterüle-
tén, a Városdombnál.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkana-
pokon 8.00–16.00 óra között, valamint a Hargita Megyei Tanácsnál, 
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt munkanapokon 8.00–16.00 
óra között

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás 
teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez.

Telefon: 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Románia leggazdagabb állampolgárai közt 
tartják számon a bukaresti Badea Nicolaet, aki-
nek érdekeltségi körébe tartozik a Dinamo I-es 
ligás labdarúgócsapat is. Most kiderült, hogy...  
„szegény”. Miről is van szó? Annak idején, ami-
kor egy másik részvényes, Turcu Vasile kilépett 
a részvénytársaságból, részvényei átruházása 
okán kétmillió dollárt kellett volna kapjon 
Badeától. Ám az nem tett eleget fizetési köte-
lezettségének. Turcu bírósági végrehajtóhoz 
fordult követelése behajtása érdekében, de ki-
derült, hogy Badea Nicolae magánszemélyi va-
gyonállományában nem léteznek sem ingatlan, 
sem pedig ingó javak. Ő csak használta azokat 
a javakat, amelyek az érdekeltségi körébe tarto-
zó kereskedelmi társaságok vagyonállományát 
képezték. Személyi folyószámláiról is csak né-
hány 10 000 dollárt sikerült „behajtani”. Ez azt 
jelenti, hogy az adós fizetésképtelennek bizo-
nyult, s így a követelés végrehajtása is prob-
lematikussá vált. A minap egy új fejlemény 
következett be, ugyanis a végrehajtó cégnek 
sikerült bírósági úton elérnie azt, hogy Badea 

Nicolae üzletembernek a bukaresti Relco Rt.-
nél birtokolt részvénycsomagját elárverezzék. 
Amúgy a szóban forgó részvénycsomagot több 
mint 11 millió lejre értékelték fel.

Megyénkben is tudunk egy nagyvonalak-
ban hasonló esetről. Egy Csíkszeredában be-
jegyzett kft. többségi tulajdonosa több magán-
személytől is kölcsönt vett fel, s arról közjegy-
ző által hitelesített okiratok is készültek. Nem 
igyekezett törleszteni adósságait. Az egyik hi-
telező végrehajtóhoz fordult, s az eljárás során 
kiderült, hogy nincs amit végrehajtani, az ille-
tő személy időközben „megszabadult” szemé-
lyi vagyonától, mi több, az utóbbi időszakban 
ügyvezetői minőségében sem részesült javadal-
mazásban cége részéről, azaz személyi jövede-
lemmel sem rendelkezik. Következésképpen 
nincs amit végrehajtani, s így az egyik hitele-
zője számára egyelőre nem maradt más, mint 
a kesergés. A cég azonban működik, legalábbis 
ez derül ki a különböző hatóságok nyilvántar-
tásaiból, azt viszont nem tudni, hogy miből is 
él az illető személy.

Jól menő cégek „szegény” tulajdonosa

Adrian Porumboiu többek kö-
zött egy étolajgyár, az Ulerom Rt. 
többségi tulajdonosa. Távolról 
sem lehetne azt állítani, hogy Ro-
mániában ma veszteséges lenne 
egy étolajgyár, de ennek ellenére 
az Ulerom az állami költségvetés-
sel szemben közel 10 millió lejes 
tartozást jegyzett.

Folytathatnánk a sort, hisz a 
szóban forgó 50 cég összadósságai 
több százmillió eurót tesznek ki. 
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megyei kézilabda-bajnokság

Megvédték címüket az Öregfiúk

megvédte címét a megyei férfi-
kézilabdabajnokságban a székely-
udvarhelyi kC Öregfiúk együttese. 
a hét végén a székelyudvarhelyi 
városi sportcsarnokban rende-
zett utolsó teremtornán behúzták 
mindkét meccsüket, így ismét az 
övék lett az első hely.

Aszámolgatások elkerülése 
miatt mindkét találkozóját 
meg kellett nyernie a Har-

gita Megyei Kézilabda-szövetség 
által szervezett megyei bajnokság-
ban az SZKC Öregfiúknak. Az első 
meccsen a Bástya ellen kiegyensú-
lyozott küzdelemben, a másodikon 
a Keresztheggyel szemben pedig 
egy könnyed győzelemmel hozták 
a pontokat. Az idei kiírás is ünne-
pélyes díjkiosztóval zárult, ahol a 
bajnokság legjobb kapusa Zsombo-

ri László (SZKC), legjobb játékosa 
Lőrinczi József (SZKC), gólkirálya 
Bencze Hunor (Bástya) lett. A leg-
idősebb játékos pedig Ferencz Béla 
(Bástya) volt.

A díjkiosztón a múlt hét végén 
véget ért női kézilabda-bajnokság 
dobogósait – Székelyudvarhelyi KF, 
Zetelaka és Csíkszeredai VSK – is 
díjazták.

eredmények, rájátszás
5. forduló: Gyergyóremetei 

Ke reszt hegy – Szé kely ud var he lyi 
Par  tizán 23–35; Székelykeresztúri 
Egyesülés – Gyergyóditrói Auto-
Tig 45–33; Gyergyószárhegyi 
Bástya – Szé kelyudvarhelyi KC 
Öregfiúk 20–26. 6. forduló: Par-
tizán – Auto-Tig 28–27; SZKC 
Öregfiúk – Kereszthegy 34–21; 
Bástya – Egyesülés 44–37.

A végső sorrend: 1. Székely-
udvarhelyi KC Öregfiúk 17 pont, 
2. Szé kelykeresztúri Egyesülés 14, 
3. Gyer gyószárhegyi Bástya 12, 4. 
Szé kelyudvarhelyi Partizán 11, 5. 
Gyer gyóditrói Auto-Tig 6, 6. Gyer-
gyó remetei Kereszthegy 0.

kupáért játszik az szkC
Ma 18 órától a Székelyudvarhelyi 

KC férfi-kézilabdacsapata a Pandurii 
Târgu Jiu csapatával néz farkassze-
met a Románia-kupa negyeddöntő-
jében. Az SZKC-nak az idei bajnoki 
idényben jók a mutatói a Pandurii-
val szemben. Idegenben döntetlent 
értek el ellenük, hazai környezetben 
pedig diadalmaskodtak. Egy évvel 
ezelőtt ugyancsak ellenük léptek 
pályára a negyeddöntőben. Akkor 
nagyon simán, 37–30 arányban 
nyertek a „pandúrok”.

> Ligue 1. A francia élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság (Ligue 1) 38., utolsó 
fordulójában a Monpellier némi balhé és 
több játékmegszakítás után 2–1-re legyőz-
te a már korábban kieső Auxerre-t, így meg-
nyerte a bajnokságot a Lorient ellen szintén 
2–1-re győző PSG előtt. Az Auxerre mellett 
a Dijon és a Caen esett ki az élvonalból.

> Olasz Kupa. A Napoli fennállása 
során negyedszer hódította el a labdarú-
gó Olasz Kupát, miután vasárnap a római 
döntőben 2–0-ra legyőzte az idei első vere-
ségét elszenvedő Juventust. Ez volt az utolsó 
tétmérkőzése a Juventus csapatában a klub 

legendájának, a torinói közönségtől a múlt 
heti bajnoki záráson góllal elbúcsúzott 
Alessandro Del Pierónak, akit a 68. percben 
lecseréltek. A Napoli utoljára 1987-ben nyert 
Olasz Kupát. A bajnokságot megnyerő Juve 
a kupadöntőben tehette volna fel a koronát 
szezonjára, melyet minden fronton veretle-
nül fejezhetett volna be. Eredmény, döntő: 
Napoli – Juventus 2–0 (0–0) /Cavani (63. 
– 11-esből), Hamsik (83.)/.

> Kosárlabda. Hazai pályán szerezheti 
meg a bajnoki aranyat a CSU Asesoft Ploieşti 
a román férfi-kosárlabdabajnokságban, miu-
tán Temesváron a helyi BC elleni mindkét 

összecsapását behúzta. A négy nyert mér-
kőzésig tartó fináléban tehát az Asesoft 
2–0-s előnyre tett szert. A bajnoki döntő 
3-4. mérkőzését holnap, illetve csütörtökön 
rendezik. A bronzért folyó csatában a cím-
védő Kolozsvári U-Mobitelco mindkét mér-
kőzését elveszítette az alapszakaszgyőztes 
Medgyesi Gaz Metannal szemben, így ők 
a 2011/2012-es idényt a negyedik helyen 
zárták. A medgyesiek a harmadik helyet 
kaparintották meg. Döntő: Temesvári BC – 
CSU Asesoft Ploieşti 89:104 és 65:79.

> BL. A rendőrség közlése szerint 140 
embert állítottak elő a labdarúgó Bajnokok 

Ligája szombat esti, müncheni döntője 
előtt, alatt és után. A kihágások a tömeg-
közlekedési eszközökön való blicceléstől 
a hamisított mezek árusításán és a petár-
dák durrogtatásán át a könnyű testi sérté-
sig terjedtek. A hatóság szóvivője szerint 
ugyanakkor súlyosan nem sérült meg sen-
ki. Mindössze 15 személyt tartottak benn 
további kihallgatásra, a többiek szabadon 
távozhattak. Az angol és német szurkolók 
hazautazása rendben lezajlott – közölte a 
rendőrség, hozzátéve, hogy a szigetország-
ból érkezettek többsége – boldogan és töb-
bé-kevésbé alkoholos befolyásoltság alatt 
– már a döntő éjjelén hazaindult.hí
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Díjátadás és közös fotózkodás a dobogós férfi- és női csapatokkal

hargitanépe

Körzeti bajnokságok

Folytatódtak a hétvégén a 
körzeti labdarúgó-bajnok-
ságok fordulói. Az Ud-

varhely körzeti bajnokságban a 
21. fordulót rendezték. A Csík 
körzeti 5. ligában a 15., míg a 6. 
ligában a 16. forduló találkozóit 
rendezték.

Udvarhely körzeti
A csoport: Farcád – Nagy-

galambfalva 1–0, Fiatfalva – Korond 
1–3, Betfalva – Zetelaka 5–0, Szent-
egyháza – Lövéte 1–1, Szentábrahám 
– Homoródszentmárton 4–0, 
Farkaslaka – Malomfalva 1–1. Az 
Udvarhelyi Sporting – Szentlélek 
3–0 – a 21. percben félbeszakadt, 
miután a vendégek nyolcan kezdtek, 
ekkor meg sérülés miatt túl kevesen 
maradtak a pályán.

  1. Sporting 21 16 1 4 93–44 49
  2. Farcád 20 15 3 2 44–14 48
  3. Nagygalambf. 21 12 5 4 58–34 41
  4. Szentábrahám 21 12 3 6 59–36 39
  5. Betfalva 21 12 2 7 51–38 38
  6. Farkaslaka 20 9 4 7 43–37 31
  7. Lövéte 21 8 4 9 41–47 28
  8. Korond 21 8 3 10 42–40 27
  9. Szentmárton 20 6 4 10 37–55 22
10. Zetelaka 21 6 3 12 32–56 21
11. Szentlélek 21 5 6 10 38–61 21
12. Malomfalva 20 5 4 11 38–51 19
13. Fiatfalva 21 4 4 13 47–62 16
14. Szentegyháza 21 2 4 15 24–72 10

B csoport: Agyagfalva – Al-
sóboldogfalva 4–0, Székelyszent-
mihály – Kápolnásfalu 1–5, Ká-
nyád – Homoródszentpál 2–2, 
Zetelaka II – Csekefalvi Fortuna 
7–0, Korondi Ifjúság – Bögöz 3–2, 
Nagygalambfalva II – Gagy 1–3. 
Kobátfalva szabadnapos volt.

  1. Ifjúság 19 12 3 4 43–24 39
  2. Agyagfalva 19 12 2 5 44–26 38
  3. Gagy 20 12 1 7 48–32 37
  4. Szentmihály 19 11 3 5 48–36 36
  5. Kobátfalva 19 11 1 7 49–36 34
  6. Zetelaka II 19 10 2 7 41–31 32
  7. Bögöz 20 8 5 7 52–32 29
  8. Kápolnás 19 9 1 9 40–35 28
  9. Kányád 20 7 4 9 35–46 25
10. Alsóboldogf. 18 5 4 9 25–36 19
11. Csekefalva 20 6 1 13 32–58 19
12. Nagygalambf. II 19 4 2 13 29–46 14
13. Szentpál 19 3 1 15 25–73 10

C csoport: Homoródszent-
márton II – Oroszhegy 3–4, 
Felsőboldogfalva – Ócfalva 5–2, 
Bogárfalva – Homoródszentpéter 
1–0, Siménfalva – Máréfalva 3–1, 
Malomfalva II – Rugonfalva 3–0, 
Hodgya – Farcád II 2–1. Oklánd 
szabadnapos volt.

  1. Bogárfalva 20 13 3 4 39–27 42
  2. Siménfalva 19 12 4 3 47–24 40
  3. Oklánd 19 11 5 3 41–20 38
  4. Farcád II 20 11 3 6 43–26 36
  5. Hodgya 19 10 5 4 43–28 35
  6. Malomfalva II 19 10 2 7 37–23 32
  7. Felsőboldogf. 19 9 4 6 44–34 31
  8. Szentpéter 19 7 3 9 34–42 24
  9. Máréfalva 20 7 1 12 28–45 22
10. Oroszhegy 19 7 1 11 47–45 22
11. Ócfalva 19 5 3 11 32–45 18
12. Rugonfalva 20 3 2 15 32–60 11
13. Szentmárton II 20 2 2 16 17–65 8

Csík körzeti
5. liga, 15. forduló: Csík karc

falvi Hargita – Tusnádi Piliske 
3–0 /Baricz Csaba (33., 67.), 
Márk Levente (55.)/; Vaslábi Ma
ros – Csíkkozmási Komisz 3–2 /
Vaszi Tihamér (24.), Ciobotariu 
Mihai (77.), Gábor Tibor (90.), 
illetve Ábrahám Csaba (27.), Páll 
Vince (75.)/; Csíkszentmártoni 
Meteor – Csíkszentsimoni Szefite 
2–1 /Tamás Levente (25.), Bartha 
László (78.), illetve Albert Le-
vente (55.)/; Csíkmadéfalvi MIK 
– Csíkszentgyörgyi Fiság 3–4 /
Demeter Zsolt (9., 47.), Szabó 
József (19.), illetve Bálint Péter 
(54., 77.), Csedő Zsolt (57., 73.)/; 
Csíkszépvízi MŰ – Tusnádfürdői 
Fiatalság (jövő hétfőn hitelesítik az 
eredményt) /a hazaiak jogtalanul 
állítottak pályára egy játékost/.

  1. Tusnádfürdő 14 11 1 2 45–20 34
  2. Karcfalva 15 10 0 5 33–22 30
  3. Piliske 15 7 4 4 33–25 25
  4. Szentsimon 15 7 3 5 39–32 24
  5. Madéfalva 15 6 3 6 36–27 21
  6. Fiság 15 7 0 8 31–42 21
  7. Szentmárton 15 6 0 9 26–35 18
  8. Vasláb 15 4 2 9 34–46 14
  9. Csíkszépvíz 14 4 2 8 22–34 14
10. Csíkkozmás 15 3 3 9 26–42 12

6. liga, 16. forduló: Csík bor
zsovai SK – Csík szentdomokosi 
Ga rados 6–1 /Antal István (10., 
33.), Szatmári Domokos (45., 
83.), Abos Attila (62.), Ónodi 
Attila (86.), illetve Gábor Lőrinc 
(42.)/; Gyergyószárhegyi Bástya 
– Csíkszentléleki SE 1–2 /Len At-
tila (87.), illetve Sibisteanu Adrian 
(16., 63.)/. A Csíkcsicsói KSE II. – 
Csíkszentimrei TE találkozót elha-
lasztották. Pótlás: Domokos – Szár
hegy 0–2 /Len Attila (9., 32.)/

1. Csicsó II 15 10 2 3 59–27 32
2. Szárhegy 16 10 0 6 39–26 30
3. Szentlélek 16 8 3 5 56–50 27
4. Borzsova 16 6 3 7 37–37 21
5. Szentimre 15 4 1 10 20–37 13
6. Domokos 16 4 1 11 21–55 13

Bajnok az FC Székelyudvarhely

Székelyudvarhelyen rendez-
ték meg az utolsó fordulókat 
a 2003-ban született gyere-

kek labdarúgó megyei bajnoksá-
gában. A bajnokságot a hazai FC 
Székelyudvarhely nyerte – első-
ségét már korábban bebiztosítot-
ta – a Csíkszeredai VSK és az FC 
Székelyudvarhely második számú 
csapata előtt. A torna végén nagy-
szerű meglepetéssel szolgált az ING 
bank és biztosítótársaság. A cég az 
első három helyezett csapatot ér-
mekkel és kupával díjazta, továbbá 
minden kisfocis emléklapot és aján-
déktárgyat kapott. A remek hangu-
latot mi sem jelképezte jobban, hogy 
a székelyudvarhelyi és a csíkszeredai 
kisfocisok szülei egymás csapatait 
biztatták, ami az elmúlt évek tapasz-

talatai szerint kuriózum. Szomorú 
viszont az a tény, hogy ezen bajnok-
ságban is, akárcsak más korosztályos 
bajnokságokban, a szülők, illetve a 
csapatok edzői kell megszervezzék a 
díjátadást Hargita Megyei Labdarú-
gó Egyesület helyett.

A 2003-as korosztályos baj-
nokság végeredménye: 1. FC Szé-
kelyudvarhely, 2. Csíkszeredai VSK 
(fotó), 3. FC Székelyudvarhely II., 
4. Székelykeresztúri Egyesülés, 5. 
Csík szeredai VSK II., 6. FC Szé-
kelyudvarhely III.



lakás
ELADÓ Lokodban egy újonnan 

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

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.

jármű

ELADÓ 2005-ös évjáratú piros Dacia 
Logan 1.4 MPi, jövő évig érvényes bizto-
sítással, útadóval és műszakival, olajcse-
rével, szervizkönyvvel. Ára: 2300 euró. 
Telefon: 0723–536777.

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

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

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

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswa-
gen Golf limuzin 1.4-es motorral, Euro 
4-es, metálszürke, frissen behozva, 
karc- és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, állítható 
kormány, négy légzsák, fekete, fóliá-
zott ablakok, MP3. Irányár: 3250 euró. 
Telefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(21950)

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

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

vegyes

FELVÁSÁROLUNK fenyőrönköt na-
gyobb mennyiségben, minden minő-
ségben, rendkívüli áron. Telefon: 0722–
381408. (21946)

ELADÓ 43-as számú kemény szárú 
bőrcsizma; vastag falú (Ø70/3 m/3 mm) 
vascső kapunak; 120 hevederlemez. Tele-
fon: 0741–433185. (21930)

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

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

ELADÓK egyéves, piros tojótyú-
kok Gyimesközéplokon. Telefon: 0785–
405315. (21949)

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

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
traktorok (Deutz), ladewagenek, kaszá-
lógépek, trágyaszóró, rendforgatók, szé-
nafelfújó. Telefon: 0743–878596, 0754–
200376. (21929)

tanfolyam

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

állás

Sajtkészítőt KERESEK juhos 
esztenára, alkalmazási lehetőség-
gel. Telefon: 0744–397628.

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

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

A román tengerpartra, szezon-
munkára üzletvezetőket és eladókat 
ALKALMAZUNK. Telefon: 0742–
575115. (21944)

szolgáltatás

Három, négy, öt személy szállítását 
VÁLLALOM Németországba vagy Német-
országból a környező országokba. Telefon: 
0722–342429, 0758–898989. (21947)

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik drága halottunk,

ANTAL JÓZSEF

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban 
osztoztak és mély gyászunkon eny-
híteni igyekeztek. A gyászoló család 
(21953)

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések
„Igaz, hogy most ti, 
engem temettek.
Én azért most is, 
itt vagyok veletek!”

„Nem látom síró szemeitek, 
hulló könnyeitek.
Higgyétek el, 
nekem sem könnyebb!
Nem láthatom csillogó szemetek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint beteg ágyamnál, mikor még
Foghattuk egymás kezét. – Nehéz.
Nehéz a kezem – leteszem.
Nehéz a szemem – lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, 
és hol a vége.”
 Kardos Győző

Szívünk mély fájdalmával, de a 
jó Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk, hogy

ALBERT LAJOS

szerető szíve életének 77., házas-
ságának 52. évében türelemmel 
viselt betegség után megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait ma 9 órakor he-
lyezzük örök nyugalomra a csa-
ládi háztól a csík szentdomokosi 
temetőbe. Fájó szívvel búcsú-
zunk, nyugodjál békességben! A 
gyászoló család.

Mély fájdalommal, de a jó 
Isten akaratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, akik is-
merték és tisztelték, hogy a drá-
ga jó édesapa, nagyapa, após, 
nagybácsi, sógor, rokon és jó 
szomszéd,

id. GÁL FERENC

életének 93., özvegységének 10. 
évében 2012. május 19-én türe-
lemmel viselt betegség után csen-
desen elhunyt. Drága halottunkat 
ma 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a csíkszeredai régi 
katolikus temető ravatalozójából. 
Áldott legyen emléke, nyugodjon 
békében! Szerető családja.
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Közlemény
Szem előtt tartva a helyhatósági 

választásokra vonatkozó, az utólagos 
módosításokkal és kiegészítésekkel új-
raközölt 2004/67-es törvény 28-as sza-
kasza (2)-es bekezdésének előírásait, a 
következőket hozzák a nagyközönség 
tudomására: május 25-én 8 órakor a 
Hargita Megyei Törvényszék tanács-
termében (113-as szoba) a nyilvánosság 
részvételével sorshúzás révén jelölik ki a 
szavazókörzetek választói irodáinak el-
nökeit, valamint azok helyetteseit.

A bákói 
PROCIV FORM Kft.

200 órás VESZÉLYESSÉGI 
TÉNYEZŐ FELMÉRŐ (EVALU A-
TOR) 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 csíkszeredai L. Z. FORREST Kft. (Hajnal utca sz. n.) jogi felszámolói minőségében 
közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 43/96/2008-as csődeljárási ügy-
csomóban 2009. június 22-én meghozott végzésével a csődbiztos elrendelte az adós 
javát képező következő ingatlan nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását: 2486 
m2-es kaszálóterület Csíkszeredában, a Szécseny zónában, bejegyeztetve a Csíkszere-
dai Telekkönyvbe 2693/N szám alatt, kataszteri számok 3239, 3240 és 3241. 

Az árverés indulási ára 58 500 lej, amely a felértékelési ár 60%-a. Ilyen feltételek 
közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. június 28-án 10 órakor 
megszervezi a székhelyén (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 ké-
pező garanciát legalább annak megkezdése előtt, és be kell fizetniük a 150 lejes rész-
vételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
különleges eljárási folyószámlára. 

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

A székelyudvarhelyi Î.I. Simó József-Zsolt értesíti az érintetteket, hogy a 
Székelyudvarhely, Rózsák u., 48/B. szám alatt található pálinkafőzde működtetésé-

hez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.
A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 

megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43. sz., tel.: 0266–312 454, 

0266–371 313, fax: 0266–310 041.
Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban lehet 

közölni napota a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező személyi adatai-
nak feltüntetésével.

Az agyagfalvi Erdő Társas a 28A erdőrészben 148 köbméter lábon álló 

nyárfára hirdet árverést május 24-re, csütörtökre a helyszínen. Érdeklődni a 

0740–055 566-os telefonszámon lehet.


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 meg-
tört szívvel tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, 
após, apatárs, só-
gor, ko ma, rokon és 
jó szomszéd,

DARVAS IGNÁC

szerető szíve életének 67., házas-
ságának 37. évében 2012. május 
18-án hirtelen megszűnt dobogni. 
Drága halottunk földi maradvá-
nyait ma 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a Kalász negyedi rava-
talozóból a helyi temetőbe. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! A gyászo-
ló család.

Elmentél tőlünk a csillagok felé,
aranyló csillagpor hull már a lábaid elé.
Arcunk könny mossa,
Mert már nem vagy velünk többé,
de szívünkben emléked élni fog örökké.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

FERENCZ BÉLÁNÉ
Kopacz Julianna

halálának első évforduló-
ján. A megemlékező szentmise 2012. 
május 24-én, csütörtökön 18.30-kor 
lesz a Szent Ágoston-templomban. 
Szerettei. (21928)

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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Véget ért a jégkorong-Világbajnokság

Orosz győzelem a döntőn
százszázalékos teljesítménnyel 
nyerte meg az orosz jégkorong-
válogatott a top Divíziós világ-
bajnokságot, melynek stock-
holm és Helsinki adott otthont. 
Az oroszok tíz győzelemmel, 
negyvennégy lőtt és tizennégy 
kapott góllal zárták a vébét, a 
legjobb csatárt is ők adták a 
sorozatban, illetve a média all 
star-csapatába két hokisukat 

választották be. a legértéke-
sebb játékosnak jevgeni Mal-
kint jelölték.

Nem számít meglepetés-
nek az orosz jégkorong-
válogatott győzelme a 

vasárnap este Helsinkiben ren-
dezett Top Divíziós világbajnok-
ság döntőjében, viszont a szlo-
vákok fináléba jutását kevesen 

várták. A szlovák válogatott a 
csoportkörben gyengén szerepelt, 
az utolsó mérkőzésen a franciá-
kat egy góllal verve jutott a ne-
gyeddöntőbe, és itt kezdődött a 
meglepetéssorozat: előbb Kana-
dát ütötték el a továbbjutástól, 
majd az elődöntőben Csehor-
szágot győzték le, így jutottak el 
a vasárnapi fináléban. A másik 
ágon a torna nyitónapjától az 
oroszok végig meneteltek, és ti-
zedik győzelmük a világbajnoki 
címet jelentette.

A döntőben Chara ugyan ve-
zetéshez juttatta a szlovákokat a 
második percben, de az első har-
mad feléig Szjomin révén egyen-
lítettek az oroszok, a középső har-
madban Perezsogin, Teresenko és 
Szjomin is betalált Laco kapujába. 
Az utolsó harmadra is három gól 
jutott, Datszjuk és Malkin orosz, 
Chara pedig szlovák részről volt 
eredményes. Eredmény: döntő: 
Oroszország – Szlovákia 6–2.

Az oroszok egyébként kiemel-
kedtek idén a világbajnoki me-
zőnyből. Malkin végzett a kanadai 
táblázat élén (19 pont), 11 góllal 
ő lett a gólkirály, és a plusz-mí-
nusz táblázaton – Perezsoginnal 
együtt – +16-tal a legjobb lett. 
A kapusok közül Varlamov volt 
a legtöbbet a jégen, és 93,93%-os 
mutatóval az orosz hálóőr lett a 
legjobb a posztján.

Különdíjak: legjobb kapus: 
Jan Laco; legjobb hátvéd: Zdeno 
Chara (mindketten Szlovákia); 
legjobb csatár: Jevgeni Malkin 
(Oroszország). A média All Star-
csapata: kapus: Jan Laco; hátvé-

dek: Zdeno Chara, Ilja Nikulin 
(orosz); csatárok: Jevgeni Malkin, 
Patrick Thoresen (norvég), Hen-
rik Zetterberg (svéd). Legértéke-
sebb játékos (MVP): Malkin.

A döntőt követően kialakult a 
jövő évi Top Divíziós világbajnok-
ság csoportbeosztása is. Az idei-
hez hasonlóan a küzdelmeknek a 
svédek és a finnek adnak otthont, 
jövőben viszont Stockholm lesz a 
házigazda az elődöntőktől kezd-
ve. A csoportbeosz tás: Stockholm-
csoport: Csehország, Svédország, 
Kanada, Norvégia, Svájc, Dá nia, 
Fehéroroszor szág, Szlové nia; Hel-
sinki-csoport: Oroszország, Finn-
ország, Szlovákia, USA, Német-
ország, Lettország, Fran ciaország, 
Ausztria. A vébét 2013. május 
3–19. között rendezik.

Három tornán játszanak
A romániai felnőttválogatott 

a világbajnokságot leszámítva há-
rom nemzetközi tornán vesz részt 
a 2012/2013-as idényben. Novem-
ber 8–11. között Nagy-Britannia, 
Japán és Korea ellen olimpiai se-
lejtezőt játszik a csapat, melynek 
helyszínét egyelőre nem jelölte ki 
a nemzetközi szövetség. December 
13–16. között a csíkszeredai Vákár 
Lajos Műjégpálya Euro Ice Hockey 
Challenge (EIHC) tornának ad 
otthont, melyen a magyar, a kazah 
és a lengyel válogatott lesz a romá-
niai csapat ellenfele. 2013. február 
7–10. között még egy EIHC-
tornán játszik a válogatott, ahol 
Horvátország, Szerbia és Litvánia 
lesz az ellenfél, ennek a turnénak a 
helyszíne is egyelőre ismeretlen.

hirdetés

Veretlenül nyerték az oroszok a jégkorong-világbajnokságot Fotó: Portik Ferencz-tibor
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Kedd
Az esztendő 143. napja, az év végéig 

hátralévő napok száma 223. Napnyugta 
ma 20.43-kor, napkelte holnap 5.42-
kor.

Isten éltesse
Rita és Júlia nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat
A Margaréta olasz becézőjéből lét-

rejött Rita név jelentése: gyöngy, ten-
ger leánya. A latin eredetű Júlia Juliusz 
nemzetségéhez tartozót jelent.

Május 22-én történt
1712. VI. Károly Habsburg császárt 

III. Károlyként magyar királlyá koro-
názták.

Május 22-én született
1813. Richard Wagner német zene-

szerző
1924. Charles Aznavour francia éne-

kes, színész

Május 22-én halt meg
1885. Victor Hugo francia író, költő
1937. Balázs Ferenc unitárius lel-

kész, költő, világutazó
1972. Széchy Károly Kossuth-díjas 

mér nök, akadémikus

Vasarely-kiállítás

Az op-art magyar származású mes-
terének munkáit bemutató kiállítás ma 
még látogatható a Csíki Székely Múze-
um Kossuth utcai galériájában 12 és 18 
óra között. A Csepei Tibor nemzetközi 
viszonylatban is legnagyobbnak számí-
tó Vasarely-gyűjteményéből válogatott 
grafikák, tárgyak (szobrok, kinetikus 
képek, reliefek) és a művész életéről szó-
ló film bemutatásával kívánnak ízelítőt 
adni Vasarely munkásságából a szerve-
zők, a Csíki Székely Múzeum és a Ba-
lassi Intézet – Magyarország Kulturális 
Központjának sepsiszentgyörgyi fiókin-
tézete.

helytörténeti évforduló

– Hetvenöt éve halt meg Tordán 
Balázs Ferenc író, költő. Kolozsváron 
született 1901. október 24-én, unitári-
us teológiát végzett, négy évig ösztön-
díjjal tanult Angliában és az Egyesült 
Államokban. Bejárom a kerek világot 
(1923–1928) című útleírása folytatá-
sokban jelent meg a Keleti Újságban, 
majd 1929-ben könyv alakban. Haza-
térte után a székelykeresztúri unitárius 
főgimnáziumban lett bennlakási fel-
ügyelő. 1930-tól haláláig Mészkőn volt 
lelkész.

Napról napra
szabadidő

IV. Székelyudvarhelyi Városnapok

Keddi program:
– 11 órától kezdődik a városi stadi-

onban, a minifocipályán, valamint a vá-
rosi sportcsarnokban a Sportolj velünk! 
elnevezésű sportverseny. Szervezők: a 
Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub és 
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

– 12 órától a helyi művelődési ház szer-
vezésében az üvegfestés, illetve a textilké-
szítés művészetét sajátíthatják el az érdek-
lődők. A foglalkozásnak a művelődési ház 
alkotóműhelye ad otthont.

– 16.30-től az Udvarhely Táncműhely 
próbatermében táncházat szerveznek gye-
rekeknek.

– 18 órától ünnepséget tartanak a Beth-
len Gábor utcában, melyen arra emlékez-
nek, hogy 90 éve, 1922. május 22-én első 
alkalommal adták elő a székely himnuszt.

– 18 órától a helyi művelődési ház szer-
vezésében a mozgássérülteket várják kéz-
műves foglalkozásra.

– 18 órától a városi könyvtár látvány- és 
hangzóanyag részlegén városnapi filmklu-
bot tartanak.

– 19 órától Barabás Árpád színművész 
előadásában Gogol Az őrült naplója című 
monodrámáját tekintheti meg a közönség. 
Rendező: Porogi Dorka, helyszín: a műve-
lődési ház stúdiótere.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Koncert a minifocipályán

A Székelyudvarhelyi Városnapok és 
Székelyföld Napok 2012 program-
sorozat keretében holnap 21 órá-

tól Székelyudvarhelyen koncertezik Rúzsa 
Magdi, Fonogram-díjas magyar énekesnő. 
Rúzsa Magdi első igazán meghatározó ze-
nei élményét 2004-ben szerezte: a zentai 
farsangi Ki mit tud?-on megnyerte a köny-
nyűzenei kategóriát. Ugyanebben az évben 
énekesként csatlakozott egy feketicsi amatőr 
zenekarhoz, a Madnesshez. 

2005-ben jelentkezett a Tv2 tehet-
ségkutató műsorába, a Megasztár har-
madik szériájába, amit 2006-ban meg is 
nyert. A 2007-es évet végigkoncertezte, s 
mindemellett képviselte Magyarországot 
az Eurovíziós Dalfesztiválon – nem is ke-
vés sikerrel, ugyanis kilencedik helyezést 
ért el. A 2007-es koncertsorozatból min-
denképpen kiemelkedő esemény volt a 
június 30-án megrendezett Kapcsolat 
koncert, mely rendezvényről az idő köz-

ben a fővárosba költöző Magdi később 
DVD-t és hanglemezt is kiadott. 2008. 
november 5-én jelent meg Rúzsa Mag-
di második önálló stúdiólemeze Iránytű 
címmel, melyen már mint dalszövegíró is 
bemutatkozik a hallgatóságnak.

Rúzsa Magdi székelyudvarhelyi 
koncertjének helyszíne a városi 
minifocipálya, rossz idő esetén azonban 
a városi sportcsarnokban lép fel. A kon-
certre a belépő 5 lejbe kerül.

hirdetés

Rúzsa Magdi 
Székelyudvarhelyen

hirdetés
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– Nos, gyerekek, kinek mit adjon nagymama? Májas kenyér? Véres kenyér?
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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: .......................................
...................................................................
...................................................................
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hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

Horvát 
csokihanglemez

Csokoládéból készített hanglemezt 
egy horvát punkzenekar, és terméke 
meglepően jól szól.

A spliti Fon Biskich zenekar műve ter-
mészetesen nem digitális technológiájú, 
hanem a régi, úgynevezett bakelitlemezek 
gyártásához hasonlóan született. Nagyon 
magas kakaótartalmú csokoládéból készí-
tettek korongot – a hanglemezeknél jóval 
vastagabbat –, és abba nyomatták a mikro-
barázdákat. Kislemezről van szó, amelyen 
csupán az O kakva luna című – egyáltalán 
nem punk, hanem régi slágerjellegű – szám 
van. A csokikorong csakis régi, tűs lemez-
játszón játszható le. Nagy előnye, hogy ha a 
dalt elunja a hallgató, megeheti a lemezt – 
adta hírül az austriantimes.at című osztrák 
hírhonlap.

Az ötlet először csupán viccként merült fel 
az együttes énekesében, Marinko Biskicben, 

akinek családja nemzedékek óta készít csoko-
ládét, de aztán a próbanyomat ellenőrzésekor 
kiderült, hogy egészen jó hangminőséget le-
het elérni. A lemez meghallgatható és meg-
tekinthető a világhálón a http://youtu.be/
n7LGs_aH1G8 címen.

Kicsit serceg, de szól, és bizonyságul, 
hogy alapanyaga valóban csokoládéból van, 
a végén falatozgat belőle – bár csak aprókat 
– az énekes.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napközben fátyolfelhős lesz az ég, de több-
órás szűrt napsütésre is számíthatunk. A hegyvi-
déken elszórtan várható kisebb csapadék.

Száguldunk. Nem újdonság a mai ember 
számára a gyorsaság, a folytonos rohanás a 
magunk elé kitűzött napi célok megvalósítása 
érdekében. Az ember munkába siet, találkozó-
ra igyekszik, késésben van, ezért sokszor jobban 
rálép az autó gázpedáljára, fittyet hányva a sza-
bályokra. A kollégám által használt kifejezéssel 
élve, a folyamatosan nyúló és terjeszkedő aszfalt-
szalagon lehet haladni, azzal a feltétellel, hogy a 
többi igyekvőre is odafigyel az ember. Mivel az 
én közlekedési eszközöm a kerékpár, az út szé-
lén, az autókhoz viszonyítva komótos tempóban 
válok a forgalom részesévé, főúton attól rettegve, 
hogy le ne sodródjak, vagy le ne sodorjanak az 
útpadkáról, ki ne essek az előzőleg nagy gond-
dal beállított „nyeregből.” Az egyenes, de még a 
girbegurba szakaszokon is csak úgy suhannak 
mellettem az autók, hasítják a levegőt a siető 
kamionok, olyannyira, hogy a lökéshullámaik 
következtében meginog a nem túl stabil kétke-

rekű. Aggodalmam nem alaptalan. Többször 
is megúsztam olyan helyzeteket, hál’ istennek, 
amelyek néhány pillanat alatt végzetesek le-
hettek volna. Stoppoláskor pedig az autó hátsó 
ülésén kikerekedett szemmel néztem, ahogy 
alkalmi sofőröm az utolsó pillanatban kapja 
el a kormányt a meggondolatlan előzés követ-
kezményeként, megúszva a koccanást vagy a 
még rosszabb helyzetet, amelyet követően az 
emberek az újságban, portálokon, rendőrségi 
közleményekben statisztikává lesznek. Ha pe-
dig kerékpárral közlekedek, nem szeretnék úgy 
bekerülni egy jelentésbe, újságcikkbe, hogy a 23 
éves T. A.-t figyelmetlenségből gázolta el a 47 
éves P. I., aki a nagy sebesség következtében el-
vesztette uralmát járműve fölött.

Szóval kérném szépen: vigyázzunk egy-
másra, vigyázzanak az út szélén kerékpáro-
zókra! És persze a többi autósra. És még sorol-
hatnám.

Vigyázzunk egymásra!
                 villanás n Tamás Attila

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
hargitanepe.ro e-mail címre vagy szer  -
kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
10. szám) várjuk.

*
A fotót Flórián Csaba készítette (a Ka-
puk című székelyudvarhelyi pályázatra 
beküldött alkotás). Címe: A kapus.
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