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A Székely 
himnuszra 

és szerzőjére 
emlékeztek

Kilencven éve adták elő első alka-
lommal a székely himnuszt. az 

évfordulón tartottak tegnap 
emlékünnepséget Csanády 
György, a himnusz szerzőjé-
nek tiszteletére állított emléktábla 
előtt a Bethlen Gábor utcában. 

Kányád

Jó irányba 
indultak el

Kányád községet nyolc falu 
alkotja, lakossága épp 

csak megközelíti az 1200-at. 
A kevesebb lakos azonban 
nem jelent automatikusan keve-
sebb problémát vagy tennivalót.

Sok munka vár 
Sándor Barnára

Sándor Barna 2009 óta vezeti 
Zetelakán az RMDSZ helyi 

szervezetét. A helyhatósági vá-
lasztáson megyeitanácsos-jelölt-
ként indul, az öt községet 
magába foglaló Hegyalja 
régió támogatását élvezve. 
Ilyen helyzetben gondosan kell 
ügyelnie az egyensúlyra.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Búcsú az isKolatásKától

Nem kérnek a politikából 
a középiskolák 

Megbeszélést tartottak a ballagási ünnepségek lebonyolításáról a székelyudvarhelyi 
iskolák vezetői: az idei helyhatósági választásra való tekintettel felhívják mindenki

figyelmét, hogy a ballagási rendezvényeken nem hangozhat el köszöntőbeszéd 
a politikai pártok képviselőitől. A székelyudvarhelyi középiskoláknál érdeklődve 

azt is megtudtuk, mikor tartják a kicsengetési ünnepségeket. > 4. oldal

Megőriznék az iskolai ünnepségek tisztaságát, politikamentességét  foTó: baLázs aTTILa/archíV

Bekamerázott  
bizalmatlanság

A bekamerázási láz általános 
bizalmatlanságra enged követ-
keztetni – és ez nagy baj. 
Mi lenne akkor például, ha 
egy rendőr vagy egy ügyész 
minden embertársában bűnözőt 
látna, feltételezne? 
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A Székelyudvarhelyi kódex, 
más nevén Nyújtódi kódex 
1526–1528 között született. 
Nyújtódi András domonkos 
rendi, majd ferences rendi szé-
kelyföldi szerzetes 1526-ban 
fordította és másolta tövisi 
apáca húgának, Juditnak. 

A Szent Miklós-hegyi Római 
Katolikus Plébánián őrzött kó-
dex jelenleg a Haáz Rezső Mú-
zeum május 21-én nyílt nagy-
szabású kiállításán (Leonardo 
Da Vinci zseniális találmányai) 
tekinthető meg.

A kódex tehát apácák számára 
készült, vegyes tartalmú ferences 
kódex, mely jelenleg hat tartalmi 
egységből áll, illetve öt különálló-
an használt rész (1. Judit könyve 

és az Örök boldogságnak fun-
damentuma; 2. Halálról szóló 
elmélkedések és példagyűjtemé-
nyek; 3–4. Szerzetesi életre vo-
natkozó elmélkedések; 5. Vasár-
napi evangéliumi olvasmányok) 
16. század közepi  egybekötéséből 
származik. Jeles nyelvemlékünk 
188 papírlapra írt, bátran, de né-
piesen illuminált fatáblás, díszí-
tett bőrborítású, csatos (10 x 15 
cm méretű) kis könyv. 

Feltételezések szerint a kö-
tet egykor a székelyudvarhelyi 
jezsuita kollégium tulajdoná-
ban volt, majd Fancsali Dá-
niel székelyudvarhelyi plébá-
nos-tanár és igazgató révén 
(1810-ben ő bírja) került a 
székelyudvarhelyi katolikus 
gimnázium könyvtárába. 1876-

ban Szabó Sámuel kolozsvári 
református kollégiumi tanár ott 
fedezte fel újra.

Kulturális és nyelvi értékei ré-
vén került a tudósok figyelmének 
központjába. Elsőként Katona 
Lajos közli 1908-ban, a Nyelvem-
léktár 15. kötetében. A nyelvem-
lék hasonmását és betűhű átiratát 
bevezetéssel és jegyzetekkel el-
látva 1993-ban N. Abaffy Csilla 
tette újra közzé a Régi Magyar 
Kódexek 15. kötetében.

2004-ben a 475 éves évfordu-
ló tiszteletére az őrző plébánia és 
a Tamási Áron Gimnázium fali-
naptárt adott ki történeti össze-
foglalóval, a kódexből vett olda-
lakkal, idézetekkel illusztrálva.

Róth András Lajos könyvtárőr

hAáz-SArok A SzékelyudvArhelyi kódex 

Etéden ma kezdődik a XIII. Kár-
pát-medencei Magyar iskolata-
lálkozó – tudtuk meg a szervező 
Jósika Miklós általános iskola 
igazgatójától, Birtalan árpádtól. 
Az etédiek már harmadikszor 
vállalták ennek az eseménynek 
a szervezését. A május 23–27. 
közötti időszakban kárpátaljai, 
felvidéki, délvidéki, vajdasági, 
erdélyi, valamint anyaországi 
tanulók és nevelőik találkoznak.

P. Buzogány Árpád

A mi iskolánk diákjaival 
együtt a rendezvényen 
kárpátaljai, felvidéki, dél-

vidéki, vajdasági, magyarorszá-
gi iskolák tanulói vesznek részt, 
ötven diák és tizenöt tanár – fo-
galmazott az intézményvezető. 
– Úgy gondoljuk, hogy a találko-
zó fontos mozzanata kisebbségi 
életünknek, hisz az elszakadt or-
szágrészek – Kárpátalja, Felvidék, 
Délvidék, Vajdaság, Erdély, no 
meg az anyaország – tanulói és 
nevelői találkoznak.

Ma estére várják a vendé-
geket (pl. Bácskertes és Laskó, 
Piliscsaba, Komárom, Aklihegy 
településekről), a diákok etédi 
tanulóknál kapnak szállást, hogy 
jobban megismerkedjenek a kö-
vetkező napokban. 

Május 24-én, csütörtökön 
délelőtt a megnyitóünnepséget 
az etédi iskolában tartják, majd, 
hogy a vendégek megismerhessék 
a környéket, sóvidéki kirándu-
lásra indulnak ( Etéd–Szováta–
Parajd–Korond–Szejkefürdő). 
Pénteken délelőtt kerül sor a ven-
dégcsapatok bemutatkozására, il-
letve Ferencz S. Alpár történelem 
szakos tanár, Hargita megye fő-
tanfelügyelője A székelyekről cím-
mel tart előadást, amit irodalmi-
történelmi vetélkedő és népdal-
verseny követ. A délután a sporté: 
ügyességi játékok, illetve futball, 

kézilabda, asztalitenisz stb. szere-
pel a tervezett programban. 

Szombaton csíksomlyói 
zarándokúton vesznek részt, 
függetlenül vallási hovatarto-
zásuktól. A visszaúton Csíksze-
redával és Székelyudvarhellyel, 
Székelykeresztúrral ismerkednek, 
megtekintik az agyagfalvi emlék-
művet és az énlaki unitárius mű-
emlék templomot, este táncház, 
tánctanulás szerepel a program-
ban a székelykeresztúri Kispipa-
csok táncoktatóival. A vasárnap 
délelőtti istentisztelet után Kő-
rispatakra szekereznek a szalma-
kalap múzeumot megnézni, este 
az etédi kultúrotthonban az etédi 
közönséggel együtt a gálaműso-
ron (néptánc, énekek) vesznek 
részt, majd hagyományos tánc-
mulatság következik. A vendégek 
hétfőn, május 28-án búcsúznak 
Etédtől. 

– Meggyőződésünk, hogy az 
ilyen találkozók nagymértékben 
hozzájárulnak magyarságtuda-
tunk erősítéséhez, egymás meg-
ismeréséhez – emelte ki Birtalan 
Árpád iskolaigazgató.

lezárult május 21-én a dara-
bontok toborzása: héttel nőtt 
a vörös darabontok létszáma, 
már el is kezdték az ifjabbak 
oktatását, kiképzését. Pénte-
ken 17 órától avatják fel hivata-
losan az új darabontokat, akik 
átveszik a polgármesteri hiva-
taltól a zászlót, végigvonulnak 
a városon, majd megtartják a 
díszőrségváltást a Székely tá-
madt várban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Fazakas Szabolcs ötletgazda 
hangsúlyozta, hogy az új 
tagok toborzását maguk a 

már darabontok végezték az is-
kolákban. Összesen huszonketten 
vannak, ebből négyen leköszön-
nek, viszont hét újjal taggal bővült 
a csapat. Habár négyen visszalép-
nek, de örökös tagjai maradnak a 
csapatnak, továbbá ők felügyelik 
a várban a díszőrségváltást. Mi-
vel a Székelyudvarhelyi Közös-

ségi Alapítvány által beindított 
YouthBank program által nyertek 
4000 lejt, pólókat és plakátokat 
nyomtattak. A támogatásokból 
idén elmennek Dunakeszibe, 
ahol hetedig éve szerveznek ka-
tonai rendezvényeket. A céljuk, 
hogy a fiatalok teljesen átvegyék a 
darabontok teljes ügyintézését. A 
pénteki avatáson a testvérvárosok 
képviselői is jelen lesznek.

Bunta Levente, Székelyud-
varhely polgármestere a tegnapi 
darabontkiképzés sajtótájékoz-
tatóján elmondta, nem gondolta 
volna, hogy ilyen nagy népsze-
rűségnek fog örvendeni valaha a 
díszőrségváltás. – A fiatalok szak-
szerű vezetés mellett dolgoznak, 
látszik a mozdulataikon is. Amíg 
látjuk rajtuk a lelkesedést, a pol-
gármesteri hivatal támogatja őket. 
Jónak tartjuk az ötletet – fejtette 
ki Bunta Levente.

A fiatalokat Szendefi Már-
ton és Bornemissza János ok-
tatja a magyarországi Hagyo-

mányos Őrség Egyesület részé-
ről, illetve Szabó Vata, a Hajdúi 
Mezőföld Hagyományőrző 
Egyesület tagja. Szabó ismer-
tette, hogy egész Európában a 
nemzet sajátosságait képezték 
a katonai hagyományok, ezért 
lehet büszkén vállalni őket. Ha 
már nincs katonaság, legalább 
így élhetik át a fiatalok őseink 
hétköznapjait. 

Miklós Zoltán, a Haáz Rezső 
Múzeum igazgatója elmondta, 
hogy a darabontok felszereléseit a 
múzeum őrzi, mivel így tudnak ré-
szesei lenni ennek a sikertörténet-
nek. Nehezményezte, hogy a helyi 
vendéglátók (tisztelet a kivételnek) 
nem érzik a darabontokat elég fon-
tosnak, holott készen kínálnak a 
turistáknak egy érdekességet.

Tavaly közel kétezerötszáz 
turistát vonzottak a várhoz a be-
mutatóval. Eredmény az is, hogy 
idéntől Csíksomlyói búcsún a hi-
vatalos kordonnal együtt mennek 
fel a gyerekek a Nyeregbe.

Elkezdődött a fiatalok kiképzése. Megújul a darabontok csapata

Kárpát-medencei Magyar 
Iskolatalálkozó Etéden

ÚJ tAgokAt toBoroztAk

Több darabont „őrzi” a várat



az író emlékére nyílik fotókiállítás

Nyirő József a napfénytetős stúdióban
Nyirő József földi maradványa-
inak tervezett hazaindításával 
egyidőben, azaz holnap fotóki-
állítás nyílik az író emlékére a 
székelyudvarhelyi Kováts fény-
képészet műtermében. Az eddig 
publikálatlan felvételekből álló 
tárlat a tervek szerint a nyár fo-
lyamán is várja majd az érdek-
lődőket.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nyirő Józsefről készült 
felvételekből nyílik ki-
állítás holnap délben a 

székelyudvarhelyi Kováts fény-
képészcsalád Kossuth utcai mű-
termében. A székelyföldi író új-
ratemetésének apropóján nyíló 
kiállítás egyediségét az adja majd, 
hogy olyan felvételeket állítanak 
ki, amelyek eddig nem voltak 
elérhetőek a nagyközönség szá-
mára. Mint Kováts Szidónia, a 
kiállítás ötletgazdája elmondta, 
férje dédapja, id. Kováts István jó 
barátja volt Nyirőnek, akivel a két 
világháború közötti évtizedekben, 
Haáz Rezső társaságában bejár-
ták a székelyföldi településeket. A 
barátságokból adódóan a család 
több olyan fotó birtokában van, 
amelyek eddig publikálatlanok 
maradtak, ezeket szeretnék meg-
mutatni az érdeklődőknek. A ti-
zennyolc felvételt tartalmazó tárlat 
anyagában több családi portrét is 
megtekinthet majd a nagyérdemű, 
mindemellett lesz olyan felvétel is, 
amely az író szülőfalujának látképét 
örökíti meg, akadnak olyan fotók 

is, amelyen Nyirőt épp anyaggyűj-
tés közben fényképezte le barátja. 
Az egyik felvételen egy székely la-
kodalom szószólóját faggatja a helyi 
szokásokról, a másikon egy lövétei 
lányosházban jegyzeteli az asszo-
nyok történeteit. A tárlat anyagából 
természetesen nem maradnak ki az 
író székelyudvarhelyi villájában, 
családja körében készült felvételek 
sem, de a baráti hármasról – Nyirő 
József, a múzeumalapító Haáz Re-
zső és a fotográfus id. Kováts István 
– is akad fennmaradt fotó.

– A kiállítás megnyitóját azért 
időzítettük holnapra, mert ak-
kor indul el Udvarhely irányába 
a Nyirő hamvait szállító vonat. 
Bár a román kormány hozzáállása 
miatt ma (kedden – szerk. megj.) 
még kérdéses a temetési szertartás 
pontos menete, az biztos, hogy 
csütörtökön műtermünkben meg-
nyílik az író emléke előtt tisztelgő 
fotókiállítás – fogalmazott Kováts 
Szidónia.

A tervek szerint a tárlat, a 
Nyirő-emlékház kérdése miatt 
méltóbb hely híján egész nyáron 
a fényképész család műtermében 
kap helyet. Ugyanakkor, mint 
Kováts Szidónia elmondta, termé-
szetesen ez idő alatt a kiállítás mel-
lett folyamatosan látogatható lesz 
a fényképész család még ma is mű-
ködő, ritkaságszámba menő nap-
fénytetős stúdiója. A Kováts család 
műtermében egy „élő” múzeumot 
hoztak létre, ahol a  fényképezőgép 
exponálásától egészen a fotó sötét-
kamrás előhívásig mindent megte-
kinthetnek az érdeklődők.

Körkép
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Eddig nem látott felvételek. Egész nyáron látogatható a tárlat fotó: ifj. haáz sándor

Nem viheti a zarándokvonat Nyirő hamvait 

A román vasúti társaság nem kapott minisztériumi engedélyt arra, hogy a Boldogasszony-zarándokvonat szál-
líthassa Nyirő József földi maradványait – erről a Román Vasúti Társaság bukaresti vezetősége tájékoztatta az 
újratemetés szervezőit. Indoklás nincs, a szervezők közölték, várják a román kormányzattól a magyarázatot. 
A zarándokvonat személyszállító vonatként elindul a csíksomlyói búcsúra, a kegyeleti kocsit viszont nem viheti 
magával.
Fráter Olivér, az újratemetés szervezője tegnap budapesti sajtótájékoztatóján bejelentette: azok a rendezvények, 
amelyek a román vasút részvételéhez kötöttek (a gyergyószentmiklósi, máriaradnai, csíkszeredai ceremónia) el-
maradnak. Lukács Csaba, az újratemetés kommunikációs vezetője tudatta lapunkkal, hogy a temetés program-
ja nem módosult. Arra a kérdésre, hogy várható-e a temetés megzavarása, megakadályozása, Lukács nemmel 
felelt. Mint mondta, minden engedélyt beszereztek ahhoz, hogy az újratemetés zavartalan legyen.  

napirenden

A tavaly rukkolt elő a kezdeményezéssel az 
akkori tanügyminiszter, Daniel Funeriu: be 
kell kamerázni azokat a helyiségeket, amelyek-
ben sor kerül az érettségi vizsgára. Ezt azért 
tartotta szükségesnek és indokoltnak, hogy ele-
jét vegyék a szerinte elharapózott csalásoknak, 
visszaéléseknek, nevezetesen a puskázásnak, a 
másolásnak, valamint a felügyelő tanerők elné-
ző magatartásának. Nem mondanánk, hogy a 
tanügyminiszter osztatlan sikert aratott a kezde-
ményezésével, azon nyomban bírálatok fogalmazódtak meg, a 
kamerák ellenzői azzal érveltek, hogy annak megalázó jellege 
is lehet, stresszhelyzetet teremthet, feszélyezheti a diákokat. Hol 
érvényt szereztek, hol pedig nem ennek a kezdeményezésnek, 
de a szándék mellett továbbra is kitartott Funeriu s az őt kö-
vető miniszterek is. A jelek szerint a bekamerázást vesszőpa-
ripájának tartja a jelenlegi megbízott miniszter, Liviu Pop is, 
aki egy hét leforgása alatt kétszer is visszatért erre a témára. A 
múlt pénteken szorgalmazta a kamerák mielőbbi felszerelését, 
hétfőn pedig egy újabb sajtótájékoztatóján leltárt is készített: a 
638 vizsgaközpont számára 3107 kamerát kell megvásárolni 
és további 4520-at azon helyiségek számára, ahol majd a zá-
róvizsgára kerül sor. Utalt arra is, hogy egy ilyen kamera értéke 
200–400 lej között van, és a szükséges pénzalapok folyósítására 
még kedden (azaz tegnap) sor is fog kerülni. Megfogalmazta a 
„használati utasítást” is: „A kamerákat a diákokra kell irányí-
tani, nem az ajtókra és az ablakokra.” Az is igaz viszont, hogy a 
kamerák használata tekintetében az idei vizsgaidény bal lábbal 
kezdődött, ugyanis kiderült, hogy a bákói vizsgaközpontban, 

ahol hétfőn kezdődött meg a 12. osztályos „olimpikonok” érettsé-
gi vizsgája, nem szereltek fel kamerákat. A miniszter nyomban 
intézkedett, és elrendelte, hogy még kedden szereljék fel azokat a 
fránya kamerákat a két bákói  vizsgaközpontban. Amúgy más 
szempontból is meglepetés született a bákói érettségin, hisz a 
beiratkozott 929 tizenkettedik osztályos diák közül csak 875 je-
lent meg. De ez egy más ügy. Térjünk vissza a kamerák ügyére. 
Hogy azt annak idején kezdeményezte az akkori miniszter, az 
az általa tanúsított (és az utódai által is felvállalt) magas fokú 
bizalmatlanságot testesíti meg – térfigyelő kamerák formájá-
ban. Az igaz, hogy Daniel Funeriunak annak idején kellemet-
len meglepetésben volt része, mert bizalmával úgymond vissza-
élt egyik közvetlen munkatársa, nevezetesen az egyik személyi 
tanácsadója, aki jogszerűtlenül pályázott, illetve nyert el uniós 
pénzforrásokat. Lehet, ez tette a miniszter urat bizalmatlan-
ná nemcsak saját munkatársaival, hanem magával a tanügyi 
rendszerrel, annak szereplőivel szemben is. 

A bekamerázási láz egy általános bizalmatlanságra en-
ged következtetni – és ez nagy baj. Mi lenne akkor például, ha 
egy rendőr vagy egy ügyész minden embertársában bűnözőt 

látna, feltételezne? Valahogy így vagyunk a ka-
merák ügyével is: mindenki gyanús, aki vizsgá-
ra áll, minden egyes tanuló, akárcsak az őt, az 
őket felülvigyázó személyek. Így pedig akár már 
beteges bizalmatlanságról is beszélhetnénk. 
Egyrészt nem bíznak a diákok korrektségében, 
felkészültségében, de azokéban sem, akikre a 
felülvigyázatuk hárul, ugyanakkor a jelek 
szerint azokban az eredményekben, pontosab-
ban jegyekben sem, amelyeket a diákok kaptak 

az iskolai évek folyamán. Mondjuk ezt, mert gyakorlatilag 
nemigen lehetséges, hogy egy tantárgyból 7-8-as átlagjegyet 
elérő diáknak ne sikerüljön az adott tantárgyból az érettségi 
vizsgája (természetesen előfordulhatnak szerencsétlen véletle-
nek is, ha a tételben pont az szerepel, ami történetesen a diák 
számára nem volt kellőképpen ismert). Ha pedig számoltak 
azzal is, mármint a miniszterek, hogy az átlageredmények 
nem tükrözik az oktatási folyamat tényleges eredményességét, 
akkor magával a rendszerrel van nagy baj. Akkor viszont 
nem kamerákra van szükség, hanem másabb, tartalmi jelle-
gű, az egész oktatási folyamatot érintő intézkedésekre. Más-
képpen fogalmazva, ha valamilyen tekintetben is problémák, 
gondok merülnének fel, akkor azok okait kell kezelni, és nem 
a tüneteit. A pénzt nem kamerák vásárlására kell fordítani, és 
így helyreállítani a bizalmat, hanem az érdembeli jobbításra. 
Azt tartják, hogy az adócsalást meg kell előzni, meg kell fékez-
ni, mert ez a célravezető módszer. Valahogy így vagyunk ezzel 
az érettségi vizsgával is, mert ha nem így lesz, akkor megtör-
ténhet, hogy többe kerül a leves, mint a hús.

Bekamerázott bizalmatlanság

                          NézőpoNt n Hecser Zoltán



Megbeszélést tartottak a balla-
gási ünnepségek lebonyolításá-
ról a székelyudvarhelyi iskolák 
vezetői. Az idei helyhatósági 
választásra való tekintettel fel-
hívják mindenki figyelmét, hogy 
a ballagási rendezvényeken 
nem hangozhat el köszöntőbe-
széd a politikai pártok képvise-
lőitől. A székelyudvarhelyi kö-
zépiskoláknál érdeklődve azt is 
megtudtuk, hol és mikor tartják 
a kicsengetési ünnepségeket.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A közelgő ballagási ün-
nepségek alkalmából a 
tanintézmények munka-

közössége az iskolai ünnepségek 
tisztaságát, politikamentessé-
gét igyekszik megőrizni. Ezért 
döntöttek úgy, hogy semmilyen 
politikai beszédet nem akarnak 
hallani pártok képviselőitől. A 
kezdeményezés közleményét 
mind a hét magyar középisko-
la igazgatója aláírta: Szakács 
Paál István, Végh Jenő, Ferencz 
Csaba, Lukács István, Laczkó 

György, Bodurián János és Tő-
kés Zsolt.

– Nincs ebben a kezdeménye-
zésben semmi új, hiszen a tanügyi 
törvény is előírja – hangsúlyozta 
Lukács István, a Benedek Elek 
Gimnázium igazgatója. – Ha 
rajtam múlna, az egész tanügy 
politikamentes volna. Eddig sem 
hívtunk egyetlen politikust sem. 
A mindenkori polgármester kap 
meghívást, de ő sem politikus-
ként lesz jelen. Eddig is tolakod-
tak a pártok, sőt még szekták is: 
volt amikor sikerült őket félretol-
ni, volt, amikor nem. Most, hogy 
több párt is van, jó az elővigyáza-
tosság. Olyan politikus is volt ko-
rábban, aki képes volt elfoglalni 
az öt percet késő főtanfelügyelő 
helyét. Semmi újdonság nincs 
ebben a politikamentességben, 
csak most a választások miatt 
nagyobb nyilvánosságot adunk 
az ügynek – emelte ki Lukács 
István. Ugyanezen a véleményen 
van Laczkó György, a Tamási 
Áron Gimnázium igazgatója is. A 
mindenkori polgármestert hívják 
meg az ünnepélyre. A politikai 

pártok képviselőinek egyszerűen 
nem engedik meg, hogy beszédet 
mondjanak. Szakács Paál István, a 
Bányai János Műszaki Kollégium 
igazgatója kifejtette, hogy ők a 
polgármesteri hivatalt, a megyei 
tanácsot és a tanfelügyelőséget 
hívták meg, de elvárják, hogy a 
résztvevők csakis tisztviselőként 
mondjanak beszédet és nem po-
litikusként. 

Udvarhelyszéki 
kicsengetések 
Május végén, illetve június ele-

jén többszáz végzős középiskolás 
számára utoljára szólal meg az 
iskolacsengő. A városközponti ke-
reskedelmi egységek nagyobb ki-
rakataiban már napok óta helyet 
kaptak a középiskolák tablói, az 
emberek tekintete a 2011–2012-
es tanév végzőseire irányul. Ösz-
szesen 727 középiskolást csenget-
nek ki. 

A Bányai János Műszaki Kol-
légium ballagói május 29-én 
éneklik a Gaudeamus igiturt. Dél-
előtt tíztől hat osztály 130 diákja 
búcsúzik az iskolapadtól. 

Május 30-án, szerdán három 
tanintézményben is ünnepelnek 
egy időben, azaz délelőtt tíztől. 

Az Eötvös József Mezőgaz-
dasági Szakközépiskolában hat 
osztály 140 diákját ünneplik 
a szülők, rokonok, barátok. 
Ugyanebben az időpontban 
tartják a Marin Preda Gimnázi-
um is, ahol 29 diákot csenget-
nek ki. A Benedek Elek Gim-
náziumban két végzős osztály 
van, 59 tanulónak szól utoljára 
az iskolacsengő. 

A Kós Károly Szakközépis-
kolában június elsején délelőtt 
kilenctől tartják az ünnepséget. 
Itt öt nappali, valamint egy csök-
kentett látogatású osztály, össze-
sen 160 tanuló búcsúzik az életre 
felkészítő intézménytől. Szintén 
június elsején, szerdán délelőtt 
tíztől tartják a Tamási Áron Gim-
náziumban az ünnepélyt: négy 
osztály 113 diákja búcsúzik az is-
kolapadtól.

A Baczkmadarasi Kis Gergely 
Református Kollégiumban jú-
nius 2-án búcsúztatják a végzős 
diákokat. Délelőtt tíztől két osz-

tály, 53 diákja búcsúzik az alma 
matertől. 

A Dr. Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépiskola 
ünnepségére a művelődési házban 
kerül sor, szintén 2-án. Délelőtt 
tizenegytől két osztály 43 diákját 
ünneplik. 

Keresztúron az Orbán Balázs 
Gimnáziumban május 26-án tart-
ják az ünnepélyt: délelőtt tíztől két 
osztály 46 diákját búcsúztatják. A 
Zeyk Domokos Szakközépisko-
lában május 30-án, délelőtt tíztől 
csengetik ki az intézmény három 
osztályából a 71 tanulót.

A szentegyházi Gábor Áron 
Szakközépiskolában június elsején 
ünneplik a végzős diákokat. Dél-
előtt tizenegytől három osztály 82 
tanulója búcsúzik az alma matertől.

A zetelaki Dr. P. Boros Fortu-
nát Gimnáziumban május 30-án, 
délelőtt tíztől tartják a kicsengetést, 
ahol 26 végzős diákot ünnepelnek.

A korondi szakközépisko-
lában június elsején szólal meg 
utoljára a végzősőknek az iskola-
csengő: délelőtt tíztől két osztály 
42 diákja búcsúzik.
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Összesen 727 középiskolást csengetnek ki Udvarhelyen. Politikamentes ünnepségeket terveznek fotó: balázs attila/archív

Búcsú Az iskolAtáskától

Nem kérnek a politikából a középiskolák

társadalom

Körkép

> A székely himnuszra és szerzőjére 
emlékeztek. Kilencven éve. május 22-én 
adták elő első alkalommal a székely him-
nuszt, az évfordulón tartottak tegnap em-
lékünnepséget Székelyudvarhelyen Csanády 
György, a himnusz szerzőjének tiszteletére 
állított emléktábla előtt, a Bethlen Gábor 
utcában. A megemlékezésen Bunta Levente 
polgármester mondott ünnepi beszédet. – 
Ünnepelni, fejet hajtani jöttünk ide, hiszen 
büszkék lehetünk, hogy Csanády György 
megfogalmazta mindazt, amit egy székely 
ember érez legbelül. Köszönettel tartozunk 
neki, ugyanis szavai nem valaki ellen, hanem 
értünk szólnak – fejezte ki tiszteletét a pol-

gármester. Gede Mátyás református lelki-
pásztor a Zsoltárok könyvének 90. részéből 
olvasott fel részleteket, mely a református 
egyház himnuszaként él a köztudatban több 
mint 400 éve. Beszédében arra kért, hogy 
csak az énekelje el a himnuszt, aki Isten em-
berének tekinti magát, ugyanis himnusza 
és imádsága csak Isten emberének van. Dr. 
Gidó Csaba történésztől megtudhattuk, 
hogy Csanády György hogyan alkotta meg 
a székelyek himnuszát, és Mihalik Kálmán 
mikor zenésítette meg az eredetileg Kantá-
ta címet viselő imádságot. A megemlékezés 
a belvárosi református temetőben, Csanády 
sírjánál koszorúzással zárult.hí
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Harmadik mandátumának végé-
hez közeledik Tamás Ernő, Szé-
kelyvarság polgármestere, aki 
ez alkalomból összefoglalta az 
elmúlt évek – mint fogalmazott 
– közösen elért eredményeit.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az eredmények minket, 
illetve engem igazoltak. 
Úgy vélem, a helyes utat 

választottuk annak ellenére, hogy 
nem sikerült mindent megvalósí-
tani, de a mostani válságos világ-
ban talán ez nem is annyira érthe-
tetlen – fogalmaz a településveze-
tő. Hozzáteszi, közismertek az or-
szágos anyagi gondok, melyekből 
adódóan a pályázatok késhetnek, 
esetenként vissza is vonják őket, 
s ezen intézkedések alól sajnos 
Székelyvarság sem kivétel. Ennek 
esett áldozatává a nagykúti vízhá-
lózat, valamint a központot a Só-
lyomkővel összekötő út felújítása. 
Amit ilyenkor tenni lehet: folya-
matosan figyelni az új kiírásokat, 
bízva abban, hogy előbb vagy 
utóbb ezeket a beruházásokat is el 
lehet majd kezdeni.

A polgármesteri tevékenység-
nek azonban van pozitív oldala 
is, a 2000–2011-es időszakot ala-
pul véve Tamás Ernő huszonegy 
beruházást említ, melyek összér-
téke 3,3 millió euró, úgy, hogy az 
ezer eurónál kisebb megvalósí-
tásokat nem is vette figyelembe. 
De van mit felmutatni akkor is, 
ha csak a legutóbbi mandátumot 

vesszük alapul. A polgármester 
sorban említi: sportbázis avatása, 
kápolna építése a Solyomkő he-
gyén, a szennyvízcsatorna-rend-
szer átadása, árvízvédelmi mun-
kálatok a Küküllőnél, az 1848-as 
hősök emlékműve, székely kapu 
felállítása a település bejáratánál, 
az adminisztrációs határok meg-
húzása, fúvószenekar alapítása, a 
régi templomtorony visszaépíté-
se. A településen több kilométe-
ren aszfaltoztak, minden évben 
került új aszfaltréteg a községi 
utakra, lépésekben ezen a téren 
is sikerült előrelépni. 2009-ben 
megkezdődött az új, a meglévő-
nél nagyobb és a mai igényeknek 
megfelelő kultúrház építése, s a 
pénzek elmaradása miatt talán 
nem a kívánt ütemben halad-

tak, de a munkálatok felével már 
megvannak. A polgármester el-
mondta, hogy a felsoroltakon kí-
vül számos kis beruházás valósult 
meg, és több olyan tevékenységet 
is folytattak, melyet fontosnak 
tartottak: telekkönyvezések, sze-
retetcsomagok osztása, élővíz-, 
ültess te is facsemetét akciók, 
számítógépes tanfolyam, árvíz-
károk fölszámolása, átereszek 
építése, közmunkák szervezé-
se. Megemlékeztek hőseikről, a 
szépkorúakról, számos rendez-
vényt, találkozót, konferenciát 
rendeztek, amelyek hosszú távon 
a települést szolgálják.

Tamás Ernő úgy véli, hogy 
immár tizenkét éve közösen a 
legjobb úton járnak, s ennek 
köszönhetően Székelyvarság el-

nyerte az őt megillető tekintélyt, 
figyelmet, egyre több a pozitív 
vélemény a faluról, a turisták is 
egyre gyakrabban keresik fel a 
tanyai települést.

Térképen keresik Varságot
A kampányidőszak ellenére az 

elöljáró mellőzi a hangzatos szlo-
geneket, alaptalan ígérgetéseket, 
ez nem az ő világa.

– Akadnak emberek, akik 
négyévente egyszer ide jönnek 
kampányolni, szavazatokat ku-
nyerálni. Térképen nézik meg az 
ide vezető utat, fogalmuk nincs 
arról, hogy a varsági emberek mi-
lyen gondokkal küszködnek, de 
regélni kezdenek autonómiáról, 
Székelyföldről, magyar állampol-
gárságról – mondja Tamás Ernő, 
aki szerint kitartó munkával, kel-
lő alázattal és higgadtsággal ezek a 
célok is megvalósíthatók, de nem 
kellene politikával bemocskolni, 

kevesebb beszédre és több tettre 
lenne szükség.

Harmadik mandátumának 
végén a polgármester köszönetet 
mond a lakosságnak, vállalkozók-
nak, közbirtokosságnak, iskolák-
nak, tanácsos kollégáknak, mun-
katársainak és nem utolsósorban 
családjának, hisz akik dolgoztak 
közügyekkel, tudják: nem egy al-
kalommal kell a családi eseménye-
ket a közügyeknek alárendelni.

– Az eredményhez vezető út 
sokkal göröngyösebb, mint ahogy 
azt egyesek gondolják. Harminc 
éve dolgozom közügyekkel, tizen-
kettőt polgármesterként. Ez idő 
alatt mindig a maximumot pró-
báltam nyújtani, minden erőm-
mel a közösség érdekeit védtem 
és szolgáltam – mondja Tamás 
Ernő, hozzáfűzve, hogy ameny-
nyiben a varságiak is akarják, ez 
a következő négy évben sem fog 
változni. 

Kőalapra helyezett, márvány-
ból készített, Szent István 
koronáját formázó emlékmű-
vet avatnak fel pünkösd má-
sodnapján, az Etéd községhez 
tartozó Küsmödön. A falu köz-
pontjában, a Siklód felé veze-
tő út melletti, a már meglévő, 
a háborús hősök tiszteletére 
állított emlékmű mellé állítják 
márványkoronát: a mindenkori 
küsmödiek tiszteletére.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Viszonylag kevés szó esik 
Küsmödről, hiszen egyike 
Hargita megye legelszige-

teltebb falvainak. Mint Lukács 
Ferenc, a falu lelkésze elmondta 
a Hargita Népe Udvarhelynek, 
a presbitérium és a polgármester 
közös döntése alapján Az emlé-
kezetnek köve nevet kapja az em-
lékmű. 

– Valamikor már létezett ez 
a Szent István koronája alakú kő, 
1938-ban született meg, de 1944-

ben el kellett „tüntetni”. Néhány 
darabot megtaláltunk ebből a 
templomkert melletti pihenőnél. 
Jakab Elek, küsmödi származású 
épületszobrász vizsgálta meg a kö-
vet, majd jött az ötlettel, hogy jó 
lenne újraállítani.

Budapesten, a Széchenyi Le-
véltárban találta meg az régi „szo-
bor” eredetijét, annak alapján 
rekonstruálta a mostanit – ismer-
tette a lelkész. A korábbi emlék-
mű mellé állítják Az emlékezet-

nek kövét, amelyen több idézet 
is szerepel. Ezek az eredetin is fel 
voltak tüntetve: a Magyar Hi-
szekegy (Hiszek egy Istenben, 
hiszek egy hazában, Hiszek egy 
isteni örök igazságban, Hiszek 
Magyarország feltámadásában), 
illetve bibliai idézetek. Fontosnak 
találták, hogy egy olyan plakett is 
rákerüljön, amely a mindenkori 
küsmödieket emeli ki. Az em-
lékművet pünkösd másodnapján 
avatják, 14 órától. 

Korond község szülöttjét, Páll 
Lajos festőművészt, költőt tünte-
ti ki ma Hargita Megye Tanácsa 
az évente adományzott Hargita 
Megyéért Díjjal. A díjat a megyei 
önkormányzat elnöke Borboly 
Csaba adja át azon a dísztanács-
ülésen, amelyet délelőtt 10 órá-
tól tartanak a korondi katolikus 
templomban.

Sz. Cs.

Korondon, a helyi katolikus 
templomban tartja ma dél-
előtt 10 órai kezdettel dísz-

tanácsülését a Hargita megyei ön-
kormányzat. Ez alkalommal adják át 
a 2012-es Hargita Megyéért Díjat, 
amelyet a megyei testület javaslatára 
a Korondon élő nemzetközi hírű fes-
tőművész, költő Páll Lajosnak ítéltek 
oda. Miért rá esett a választás? – kér-
deztük a díjat átadó Borboly Csaba 
megyeitanács-elnöktől.

– Életútjából kiderül, hogy bár 
többre vágyott, a családi örökségé-
től nem tudott messze szakadni, így 
a művészetek mezején maradt, mű-

vészként is sorsközösséget vállalt. 
Idén olyan emberre esett a válasz-
tásunk, akinek soha nem számított, 
hogy milyen akadályt gördít útjába 
az élet – felelte kérdésünkre Bor-
boly Csaba.

Páll Lajos 1938. április 3-án 
született Korondon. Művészeti kö-
zépiskolát végzett, majd a kolozsvári 
képzőművészeti főiskolára járt. 1956 
után az erdélyi megtorlások egyik 
áldozata, kizárták a főiskoláról, négy 
esztendőt töltött különböző fegyhá-
zakban, munkatáborokban. 1962-es 
szabadulása után képzőművészeti és 
irodalmi munkásságot folytatott, 
emellett gazdálkodott, fazekasmes-
terséget is űzött. Míg festményei bő-
velkednek színekben, költeményei 
jóval komorabbak, borúlátóak, a 
székelység jövője miatti aggodalmát 
tolmácsolják. Külön említést érde-
mel vidéki kultúraszervező tevé-
kenysége.

Szintén a mai dísztanácsülésen 
adják át a Hargita megye legtisztább 
és leggondozottabb települése ver-
seny díjait.

2012. május 23., szerda | 5. oldal 

Sok fiatal örülhet az új sportbázisnak

Az új emlékművet a régi mellé állítják fel. Megszépül a falu főtere

közélet

Körkép
JöhET a nEgyEdIK mandáTum!

Sokszor alá kell a családot a közügyeknek rendelni

TISzTELET a mIndEnKorI KüSmödIEK ELőTT

Emlékművet avatnak Küsmödön
Idén Páll Lajos kapja 

az életműdíjat

a legfontosabb beruházások (2000–2011)
(euróban kifejezve)

1. Varsági II. villamosítási program 768 000
2. Szennyvízcsatorna (2006/7) 630 000
3. Ivóvíz: Bolygó–Bagzos (SAPARD) 500 000
4. Új sportterem (CNI) 325 000
5. Új községháza  190 000
6. Iskolák felújítása 140 000
7. Új művelődési ház (50%) 122 000
8. 138/b megyei út 106 000
9. Központ–Bolygó községi út 104 000
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Több falu, Több gond

Kányád: jó irányba indultak el
Bár a Székelyudvarhelytől alig 
15 kilométerre található Ká-
nyád községet nem kevesebb, 
mint nyolc falu alkotja, lakos-
sága a legutóbbi népszámlálás 
szerint épp csak megközelíti az 
1200-at. Ezzel a Hargita megyei 
községek közül az egyik leg-
alacsonyabb létszámú önálló 
közigazgatási egység. A szom-
szédos Székelyderzsben ugyan 
kevesebben laknak, de ezt a 
községet alig két falu alkotja. 
A kevesebb lakos azonban nem 
jelent automatikusan kevesebb 
problémát vagy tennivalót.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Négyéves mandátumára vis�-
s�atekintve György Sándor 
polgármester po�itívan ér-

tékeli a� eddigi tevékenységét, tudja, 
hogy tennivaló még bőven akad, úgy 
véli, e� a négy év arra volt elég, hogy 
a fejlődés elke�dődjön, s a jó irányba 
elinduljanak.

– A� elmúlt évekre viss�ate-
kintve, mérlegelve a� eredménye-
ket, de a sikertelenségeket is, a 
rendelke�ésünkre álló anyagi ke-

retek fényében a�t mondhatom, 
hogy vannak olyan eredmények, 
amelyekre joggal lehetünk büs�-
kék – értékel a polgármester, aki 
a legfontosabb megvalósítások 
kö�é sorolja a kultúrhá�ak, temp-
lomok, iskolák, a� orvosi rendelő 
feljavítását.

Megemlíti még a kö�világí-
tás javítását a kö�ség falvaiban, 
Kányádban és S�ékelydályában 
pedig a� óvodák játs�ótereinek 
felújítását. A� infrastrukturális 

beruhá�ásoknál s�óba kerül a 
ví�háló�at kiépítése S�entlás�lón, 
Ábránfalván, Égében és Dályában. 
Utóbbi kettőben éppen a há�tar-
tások rácsatlako�ása van folya-
matban.

– A kö�ség nyolc településből 
áll, így arra törekedtünk, hogy 
mindenhol legyen előrelépés, fej-
les�tés. Tennivaló termés�etesen 
bőven akad, a� elke�dett munkát 
folytatni kell – vélekedik György 
Sándor, kiemelve, hogy a� elért 

eredmények említésekor nem 
feledke�het meg Hargita Megye 
Tanácsának támogatásáról sem.

Lenne mit, his� jelen pillanatban 
is �ajlanak a munkálatok a kányádi 
ravatalo�ónál és kultúrhá�nál, ja-
vítják a� Ábránfalva felé ve�ető 
utat, Miklósfalván és S�entlás�lón 
pedig hidakat építenek. Hamaro-
san Peteken is megke�dődnek a� 
ivóví�rends�er kiépítésének mun-
kálatai, és folyamatban van a földek 
tulajdonvis�onyának rende�ése is.

A polgármester úgy véli, ered-
ményesen együtt tudott működni 
a civil s�erve�etekkel, a kö�birto-
kosságokkal, a� egyhá�akkal és a� 
iskolával. A fejles�tések mellett 
a� önkormány�at folyamatos tá-
mogatását élve�ték a kulturális, 
gyermek- és sportrende�vények, 
e� utóbbiaknál még említést érde-
mel a labdarúgópálya létreho�ása 
a kö�ségkö�pontban.

A jövőre né�ve mindenkép-
pen a� elke�dett munkálatok be-
feje�ését tartja a legfontosabbnak, 
de vannak már tervek a kányádi és 
miklósfalvi ví�háló�at és s�enny-
ví�rends�er kiépítésére, a kö�ségi 
utak és járdák javítására is.

– Minde�ek mellett hangsúlyt 
kell fektetnünk a kö�bi�tonság-
ra és a kö�rendre, illetve falvaink 
arculatának po�itív alakulására. 
Ugyanakkor s�orosabb kapcsolat-
tartást s�eretnék kiépíteni a lakos-
sággal, e�ért továbbra is várom a 
kö�ség lakóinak véleményét, és�-
revételeit – hangsúlyo�ta Sándor 
György polgármester.

Megújult a kultúrház égében

Körkép
társadalom

A rosszban a jó

A válságos idős�ak mellett Ká-
nyád kö�ségnek plus� terhet 
jelentett a s�ínesfémtolvajok 
gará�dálkodása, minek követ-
ke�tében a településen több 
mint egy évig nem volt internet 
és nem működtek a ve�etékes 
telefonok. A s�olgáltatást ad-
dig bi�tosító Romtelecom nem 
igyeke�ett orvosolni a gondo-
kat, így a problémát önerőből 
kellett megoldani. Ma a�on-
ban már elmondható, hogy a 
megye egyik legmodernebb 
digitális telefonkö�pontja Ká-
nyádon található.
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Létfontosságúak az infrastruk-
turális beruházások, de ezek 
önmagukban nem lehelnek 
életet a városba – vélekedik 
Rafai Emil székelykeresztúri 
polgármester, aki négyéves 
mandátumának kulturális és 
szórakoztató eseményeiről, 
megvalósításairól számolt be 
lapunknak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Egy korábbi beszélgetés 
alkalmával, Rafai Emil 
székelykeresztúri pol-

gármester mandátumának ki-
emelkedő sikereként könyvelte 
el mindazt, amit a kisváros inf-
rastruktúrájának terén értek el. 
A településvezető ekkor a ke-
resztúri utak, a csatornahálózat, 
játszóterek, parkok, iskolaépüle-
tek, sportcsarnokok, bérlakások, 
ravatalozók építését, bővítését, 
illetve felújítását említette.

– Arról sem feledkezhetünk 
meg, hogy közvetett módon 
olyan befektetéseket is támogat-
tunk, amelyek új munkahelyek 
létesítésére adtak lehetőségeket, 
különböző közösségi igényeket 
elégítettek ki vagy a városkép 
javulásához járultak hozzá – tá-

jékoztat a polgármester olyan 
megvalósításokat említve, mint a 
csirkeneveldék újraindítása, az új 
cipőgyár beindítása, műgyepes 
pálya létesítése vagy a Gamera-
ház felújítása.

A polgármester azonban 
megjegyezte, hogy bár a vég-
hezvitt beruházások nélkülöz-
hetetlenek a város életében, de 
nem visznek életet a település 
forgatagába. Nem véletlen, hogy 
az elmúlt négy évben is különös 
hangsúlyt fektettek a kulturális, 
szórakoztató és  sportesemények 
szervezésére.

A nagyobb érzelmi töltetnek 
örvendő megvalósítások kapcsán 
Rafai Emil több olyan beruhá-
zást említ, amely a nemzeti öntu-
dat erősítését is szolgálja: a városi 
múzeumban új kiállítótermet 
készítettek el és rendeztek be, a 
település első írásos említésének 
550. évfordulóján visszaállítot-
ták az országzászló-emlékművet, 
amelyet a helyi önkormányzat 
szükségesnek látta kiegészíteni 
egy turulmadárral is, de említést 
érdemel dr. Molnár István mell-
szobrának a felállítása, Bem tá-
bornok szobrának és egy székely 
kapunak a felállítása az újjávará-
zsolt Gyárfás-kúriánál.

– Támogattuk továbbá több 
városi és kistérséget érintő kul-
turális kiadvány és könyv megje-
lenését, s az önkormányzat lapja, 
a keresztúri Kisváros is új formát 
öltött – tájékoztat Rafai Emil.

A havonta jelentkező ki-
advány aktuális és archív lap-
számai is letölthetők a szintén 
megújult, rendszeresen frissített 
és gondozott (Udvarhelyszéken 
ez ritkaságszámba megy) 
keresztur.ro hivatalos városi 
honlapról.

Az elöljáró megjegyzi még, 
hogy a nemzeti ünnepeket min-
den évben tisztességesen meg-
ünnepelték, és hogy a városnapi 
rendezvények is színvonalasak 
voltak.

– Büszkeséggel tölt el, hogy 
2010-ben városunk volt a Ke-
resztúr Nevű Települések Nem-
zetközi Találkozójának házigaz-
dája – árulja el Rafai Emil.

A tizenegyedik alkalommal 
megrendezett találkozón hu-
szonegy Keresztúr nevű tele-
pülés küldöttsége vett részt, a 
székelykeresztúriak pedig színes 
és színvonalas kulturális ese-
ménysorozattal kedveskedtek a 
környékbelieknek, valamint a 
több száz külföldi vendégnek.

Sándor Barna 2009 óta vezeti 
Zetelakán az RMDSZ helyi szer-
vezetét, egy évvel korábban a 
község tanácsosjelöltje volt, a 
lista szerint egy helyen múlott, 
hogy nem jutott be. Az idei hely-
hatósági választásokon megyei 
tanácsosjelöltként indul, az öt 
községet (Fenyéd, Máréfalva, 
Oroszhegy, Székelyvarság és 
Zetelaka) magába foglaló Hegy-
alja régió támogatását élvezve. 
Ilyen helyzetben gondosan kell 
ügyelni az egyensúlyra.

– Mi az, amit jelöltként fel-
vállal?

– Zetelakán az elmúlt négy 
év túl sok mindent nem sikerült 
megvalósítani. Független pol-
gármesterünk volt, emiatt azok 
a lehetőségek is kihasználatlanul 
maradtak, amelyek az RMDSZ-
nek a kormányzásban való részvé-
tele nyújtott, pénzek nem jöttek a 
községbe. Célom, hogy a megyei 
tanácsban tevékenykedve nagyon 
sok munkával, s tanácsostársaim 
segítségével behozzuk Zetelaka 
négy év alatt kialakult hátrányát a 
többi községhez képest.

– Önt több község támogatja, 
Zetelaka csak egy az öt közül.

– Természetesen senkiről nem 
feledkezhetek meg. Mi több, 
mindegyik községet úgy kell kép-
viselnem a tanácsban, mintha az 
adott községnek a szülöttje len-
nék. Gondosan kell vigyázni arra, 
hogy a községek képviselésében 
meglegyen a kellő ellensúly, én 
erre el is köteleztem magam.

– Mi történik, ha az érdekek 
a régión belül egymással szemben 
állnak, s csak az egyik javára kell 
dönteni?

– A bevett gyakorlat, hogy 
ilyenkor megnézzük, melyik az a 
község, amely jobban rászorul a 
támogatásra. A tanács eddig is így 
működött, először a régiók hely-
zetét vizsgálták meg, majd ezen 
belül a településekét, hol van na-
gyobb szükség egy adott program 
kivitelezésére. Ez persze idővel 
körbe megy, úgy, hogy senki ne 
maradjon hátrányban.

– Milyen szakterületre szeretne 
nagyobb hangsúlyt fektetni?

– Turisztikai végzettségem 
van, így egyértelmű, hogy a turiz-
mus fejlesztése az egyik prioritá-
som, de mivel a hétköznapokban 
a marketing világában mozgok, 

azt is lehetségesnek látom, hogy 
a Hegyalja régiót a megye hatá-
rain, sőt az ország határain túl is 
népszerűsítsük, megfelelően tá-
lalva megmutassuk, hogy miért 
érdemes idejönni, mit kapnak az 
idelátogató turisták. Mindegyik 
községnek megvannak a sajátos-
ságai, erősségei, látványosságai, 
természeti szépségei, van mit 
felmutatni. Külön rá szeretnék 
erősíteni, hogy mindezek mel-
lett programokat, élményeket 
is nyújtsunk, magyarul aktív ki-
kapcsolódással marasztaljuk ven-
dégeinket. Ehhez fel kell venni a 
kapcsolatot a turisztikai egyesü-
letekkel, panziók, vendégházak 
tulajdonosaival, ezek is érdekel-
tek ebben, ugyanakkor a megyei 
tanácsban lobbizni szeretnék, 
hogy a turizmusnak az aktív ágát 
is erősítsük.

– Ehhez megfelelő tanácsos-
kollégák kellenek.

– A jelöltlistát átnézve azt 
látom, hogy komoly, dinamikus 
csapattal szeretnénk felállni, 
majd eldöntik, hogy közülünk 
hányat szeretnének a szavazók 
a tanácsban látni. A magam 
részéről még annyit mondha-
tok, sőt ígérhetek, hogy nekem 

mind az öt község egyformán 
kedves lesz, ugyanakkor renge-
tek plusz munka vár rám, mert 
eltökélt szándékom, hogy se-
gítsem Zetelakát abban, hogy 

behozza lemaradását a másik 
négy községgel szemben. Mint 
mondtam, egyensúlyban lenni, 
ez a tökéletes állapot

 Szász Csaba

KuLtúRA éS SZóRAKOZáS

Megvalósítások érzelmi töltettel

SOK MunKA váR SánDOR BARnáRA

Egyensúlyban lenni – a tökéletes állapot

Országzászló-emlékmű és turulmadár 
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A fényképeket 
A DáviD fotó 
StúDió kéSzítette
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Az anyanyelv napja Gagyban – 
huszadszor

Sütikiállítás Parajdon

Gagyban a Bán József tanítóról 
elnevezett kultúrotthon színpa-
dán környékbeli iskolások és 
fiatalok anyanyelvi vetélkedőre 
gyűlnek össze pénteken, május 
25-én. Bár a legtöbb kisiskolás 
nem tudja már, születése előtt 
jóval ugyanilyen izgalommal 
álltak színre Gagyban a vidék 
legjobb vers- és prózamondói. 
Idén ugyanis huszadik éves a 
Móra Ferenc vers- és próza-
mondó verseny. 

P. Buzogány Árpád

Talán nincs is olyan magyar 
ember, aki Móra Kincskereső 
kisködmönének főhőséről, 

Gergőről ne tudna, illetve ne hal-
lotta volna például A csókai csóka, 
vagy a Zengő ábécé rímeit. Éppen 
ezért került fel Gagyban, az akkori 
pedagógusok döntése szerint, Móra 
Ferenc neve az intézmény névtáblá-
jára a kilencvenes évek elején, a De-
meter István faragta szobor a folyo-
sóra, és persze a nagy gyermekíró 
iránti tisztelet okán, életművének 
ismertebbé tételének szándékával 
hangzanak el más magyar versek 
mellett Móra versei, prózai írás-
műveinek részletei minden évben 
Gagyban. 

A kincset a szívében hordozza 
az embert – olvashatjuk évente 

a versenyzők feje fölött a Móra-
idézetet. Több évben is elhang-
zott: ez a nap az anyanyelv napja 
Gagyban, az irodalmi művek, köl-
tők és írók által közvetített örök 
üzenet az általánosan emberit, 
a sajátosan magyart emeli ki az 
irodalom hatalmas kincsestárá-
ból – a Gagy mentéről, Keresztúr, 
Solymosok, Etéd, Bözöd környé-
kéről, a Küsmöd mentéről érke-
zett iskolások, fiatalok által. 

A díjak értékes irodalmi mű-
vek, melyek a helyi vállalkozók, 
magánszemélyek, a polgármesteri 
hivatal, illetve a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásköz-

pont és Hargita Megye Tanácsa, 
a Communitas Alapítvány jóvol-
tából teszik örömteljessé mind-
egyik résztvevő napját. A verseny 
napján 8–9 között fogadják a 
vendégeket az iskolában, 9 órától 
várhatóan délig Móra-verseket és 
prózarészleteket, szabadon válasz-
tott magyar verseket adnak elő a 
versenyzők, 14 óráig értékelés, dí-
jazás, szakmai megbeszélés, amit 
díszebéd követ. Az esemény min-
denkori szervezői a helyi iskola – 
mely a szentábrahámi, Benedek 
Elekról elnevezett intézményhez 
tartozik – pedagógusai és a Móra 
Ferenc Alapítvány.

A parajdi Sótörő Játszóház idén 
is meghirdeti süteménykészítő 
versenyét május 28-ára (pün-
kösd másodnapján), a hagyomá-
nyos Pünkösdölő keretében. 

P. B. Á.

A felhívás azokhoz szól, 
akik szeretnek sütni: egy 
tepsi tésztával lehet jelent-

kezni, amelyet kiállítanak aznap. 
A szervezők úgy vélik, a tavaly 
első alkalommal kipróbált ötlet 
meghozta a várt eredményt, ezért 
kortól, nemtől és lakhelytől füg-
getlenül várják a jelentkezőket. A 
feltételek nem meglepőek és nem 
is bonyolultak: a süteményeket 
otthon kell elkészíteni, és készen 
felszeletelve kérik elhozni az óvo-
dába pünkösd hétfőjén 10–12 
óra között. A süteménykiállítást a 
helyszínen lehet majd megnézni, 
illetve kóstolgatásra is lesz lehető-
ség (megvásárolhatóak). Ám mie-
lőtt elfogynának, zsűrizni fogják 

oly módon, hogy készítőik nevét 
nem tüntetik fel. A sütiversenyt és 
az aznapi programot a Pro School 
Alapítvány támogatja, a verseny 
ideje alatt pedig gyermekfoglal-
kozásokkal, bábjátékkal, énekkel, 
tánccal szórakoztatják a jelenle-
vőket a parajdi óvodában – ígérik 
a szervezők. A Pünkösdölő rész-
letes programja szerint 10 és 12 
óra között fogadják a tésztasütő 
verseny résztvevőit, déli tizenket-
tőtől hesspávázás lesz, 12 órakor 
nyitják a sütikiállítást,  egy órakor 
a gyermekrajzversenyt, mely öt–
tíz éveseknek szól, illetve ekkor 
műhelyfoglalkozásokra is sor ke-
rül (origami, kisfestő, bábjáték, 
ének). Négy órára várható a ver-
seny eredményhirdetése. A ver-
senybe szállók részvételi szándé-
kukat – a recepttel együtt – május 
27-ig a parajdi iskolában, vagy az 
alábbi telefonszámokon jelenthe-
tik be: 0266–240 013 (iskola), 
0740–055 531, 0740–656 963.

idén huszadik éves a Móra Ferenc vers- és prózamondó verseny fotó: P. buzogány árPád

Elő a titkos receptet! Parajd várja a sütiket 

Körkép



Gazdaság

10. oldal |  2012. május 23., szerda

Az éves pénzügyi jelentésekről

Közeleg a „zárszámadás” 
határideje

A vonatkozó törvényes előírá-
sok értelmében az éves pénz-
ügyi mérlegeket május 29-ig 
kell benyújtani, erre kötelezet-
tek a kereskedelmi társasá-
gok, a kutatóintézetek, vala-
mint a külföldi székhelyű jogi 
személyek romániai alegysé-
gei. kivételt képeznek a felszá-
molás alatt álló kereskedelmi 
társaságok (amelyek esetében 
a benyújtási határidő március 
30-án járt le), valamint azok 
a kereskedelmi társaságok, 
amelyek 2011-ben semminemű 
tevékenységet nem fejtettek 
ki (s arról nyilatkozniuk kellett 
február 29-ig), valamint a nem 
vagyoni jellegű szervezetek és 
alapítványok (azok esetében a 
benyújtási határidő április 29-
én járt le).

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az éves pénzügyi jelen-
tésekkel kapcsolatosan 
többek között szem előtt 

kell tartani a számviteli törvényt 
módosító 2011/37-es sürgőssé-

gi kormányrendelet, valamint a 
2012/52-es pénzügyminiszteri 
rendelet előírásait. Az előbbi 
értelmében bevezették az úgy-
nevezett egyszerűsített pénzügyi 
jelentést, a kisvállalkozások kate-
góriájára vonatkozóan. A pénz-
ügyminiszteri rendelet továbbá 
előírja azokat a nagyságrendi 
kritériumokat, amelyek függvé-
nyében megállapítandó, hogy 
milyen típusú pénzügyi jelen-
tést kell benyújtani. Nevezete-
sen annak „rövidített változatát” 
vagy „egyszerűsített változatát”. 
Amennyiben az adott entitás ak-
tíváinak összértéke meghaladja a 
3 650 000 eurót (15 766 905 lej), 
nettó üzleti forgalma a 7 300 000 
eurót (31 533 810 lej) és az alkal-
mazottak átlaglétszáma az 50-et, 
és amennyiben a szóban forgó 
kritériumok közül legalább kettő 
teljesül, akkor vagy a rövidített 
változatot vagy a hosszú válto-
zatot kell benyújtaniuk. Az egy-
szerűsített számviteli rendszer 
akkor alkalmazható, ha a nettó 
üzleti forgalom nem haladta meg 
a 35 000 eurót (151 190 lej), 

sem pedig az aktívák összértéke. 
Visszatérve a már említett há-
rom nagyságrendi kritériumra: 
amennyiben azok közül kettő 
teljesül, akkor benyújtandó a 
mérleg, a nyereség-veszteség fo-
lyószámlai egyenleg, a saját tőke 
módosulására vonatkozó hely-
zetjelentés, a készpénzáramlási 
helyzetjelentés, valamint a ma-
gyarázó jelentés. Amennyiben 
két nagyságrendi kritérium nincs 
túllépve, akkor csupán a „rövidí-
tett” mérleg, a nyereség-veszteség 
számlaegyenleg és a magyarázó 
jelentés nyújtandó be.

Az egyszerűsített számviteli 
rendszer alkalmazása esetében 
az egyszerűsített mérleg, va-
lamint a nyereség és veszteség 
számlaegyenleg nyújtandó be, 
amihez mellékelni kell a tájé-
koztató adatokat tartalmazó 
űrlapot (30-as kódszámot viselő 
űrlap), valamint a tárgyi aktívák 
helyzetjelentését (a 40-es kód-
számú űrlap).

A már említett törvényes elő-
írások alapos áttanulmányozása 
és elsajátítása elengedhetetlen 

 hirdetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 208. szám alatti székhelyű 
Lascomrel Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós 
ingatlan javainak nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását. 

Az ingatlan javak a következőkből tevődnek össze: 23 975 
m2-es terület (bejegyezve a gyergyószentmiklósi telekkönyvbe a  
14 169-es, topószám: 10 641/1/a; a 14 287-es, topószám:  
10 644/1/3; a 14 288-as, topószám: 10 644/1/4/a; a 14 371-es, 
topószám: 10 644/1/1/a/1; a 1542 CNS, topószám: 1282;  
a 14 098, topószám: 10 648; a 13 028-as, topószám: 10 641/1/b/1/a 
számok alatt), amelyen építmények találhatók, adminisztratív székház, 
gyártási csarnok + műhely, kovácsolócsarnok, öntödei csarnok, anyag-
raktár, kazáncsarnok, anyagraktár, vízmű, fémbarakk, parkolófészer, 
kerítés és portásfülke. Ezek összértéke 2 293 000 lej + áfa.

Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor, Csíkszere-
da, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész, 2012. júni-
us 28-án 11 órakor és azt megismétlik minden héten a csütörtöki 
napokon ugyanazon órában a javak értékesítéséig, legtöbb öt alka-
lommal.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a ki-
kiáltási ár tíz százalékát képező garanciát és be kell fizetniük a 150 
lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi 
ügynökségénél megnyitott RO47RNCB0157016310740001 kü-
lönleges eljárási folyószámlára.

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

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Tölgyes 166. házszám alatti székhelyű MMM–Forestprod Kft. 
jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós ingó javainak 
nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását. Az árverésre 2012. jú-
nius 7-én 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló székhelyén, Csíksze-
reda, Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA trafó 40 kVA – 
24 150 lej; univerzális asztalosgép – 700 lej; marógép – 350 lej, azaz 
összesen a kikiáltási ár: 25 200 lej, amely a felértékelési ár 70%-a.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a ki-
kiáltási ár 10 százalékát képező garanciát és be kell fizetniük a 100 
lejes részvételi illetéket a csíkszeredai Alpha Banknál megnyitott 
RO12BUCU2041212518084RON különleges eljárási folyó-
számlára.

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

PAP ZOLTÁN (az Electricad Proiect Kft. által)

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Fenyéd délnyugati 
részének elektromos árammal történő ellátása című tervére 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírá-
lás alapján 2012. május 22-én döntéstervezetet hozott (nem 
szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megte-
kinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8–16 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően 
a hirdetés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják 
be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 
0266–310040).

> Hárommilliárd euróval nőtt az ál-
lamadósság az első negyedévben. 12,4 
milliárd lejjel, azaz közel hárommilliárd 
euróval nőtt Románia államadóssága az 
első negyedévben, a pénzügyminiszté-
rium ugyanis agresszív forrásbevonásba 
kezdett, félve attól, hogy a közeljövőben 
elzárulnak a piaci pénzcsapok. A GDP-
arányos államadósság így egyre közelebb 
kerül a befektetők által még éppen elfo-
gadott 40%-hoz. Az elemzők szerint az 
államadósság növekedési ütemét vissza 
kéne fogni az elkövetkező időszakban, 
ugyanis az első negyedévben a likviditás 
bebiztosítása miatt volt szükség több köl-

csön felvételére. Tavaly a GDP-arányos 
államadósság elérte a 38,5%-ot, a költ-
ségvetési deficit pedig a 4,1%-ot. Idén az 
államháztartási deficit várhatóan a GDP 
2,1%-ára csökken. Gazdasági elemzők 
úgy vélik, hogy 3% alatti hiányra, illetve 
2-3%-os növekedésre lenne szükség ah-
hoz, hogy az államadósság a GDP 40%-a 
alatt stabilizálódjon.

> Óriási adóssága miatt zárolta a 
TVR számláit az adóhatóság. A pénz-
ügyi és adóhatóság (ANAF) zárolta a 
közszolgálati televízió (TVR) szám-
láit, mert a közintézmény 308 millió 

lej nagyságú adósságot halmozott fel 
– ebből 229 millió jelenti a tartozást, a 
többi büntetőkamat. A televíziónak az 
állami költségvetésbe kellett volna kifi-
zetnie ezt az összeget az évek folyamán. 
A TVR bizonyos javait is lefoglalták, 
hogy behajtsák az adósságot. A román 
televízió a tavalyi évet 160,8 millió lejes 
veszteséggel zárta, ami csak 0,71%-kal 
volt kisebb a 2010-es 161,9 millió lejes 
veszteséghez viszonyítva. A televízió je-
lenlegi vezetősége – amely 2010 nyarán 
vette át az irányítást – azt állítja, hogy 
az adósság egy részét örökölte az előző 
vezetéstől, amely a korábban megkötött 

előnytelen szerződések miatt tovább 
nőtt. Alexandru Lăzescu elnök-vezér-
igazgató szerint a román köztelevízió 
2005 óta folyamatosan veszteséggel 
működik. A TVR vezetősége szerint ez 
az intézkedés drasztikusan korlátozza 
az intézmény lehetőségeit, hogy eleget 
tegyen közfeladatainak, és lefedje a már 
javában tartó helyhatósági választási 
kampányt. Figyelmeztetnek, hogy emi-
att súlyosan sérülhet a demokratikus fo-
lyamat. A számlák zárolása a kormány-
váltást követően történt: az USL az 
elmúlt években többször részrehajlással 
vádolta a köztelevíziót.hí
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Kereskedelmi társaságok figyelmébe: az éves pénzügyi mérlegeket május 29-ig kell benyújtani fotó: balázs árpád
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Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
(székhely: Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám)

a  TRICOHAR MG Rt. 
– Csíkszereda, Szentlélek utca 66. szám – felszámolója

NYILVÁNOS ÁRVERÉST SZERVEZ
a felszámolási eljárás alatt álló kereskedelmi társaság ingatlan ja-
vainak eladására: – a gyártási csarnok és adminisztratív épület, 
gázszabályzó és mérőállomás, fűtőház, raktárépület, fűtőanyag-
pumpaház, folyékonyfűtőanyag-tartály, vízpumpaház, tűzoltó-
sági raktár, a hozzá tartozó ingó javakkal és 13 506 m2 területtel 
valamint 1750 m2 útrésszel – kikiáltási ár 7 680 000 lej 

A kikiáltási árak nem tartalmazzák az áfát. 
Az árverésre 2012. június 1-jén 12 órai kezdettel kerül sor a 

jogi felszámoló székhelyén és megismétlődik hetente, minden 
pénteki  napon, ugyanabban az órában, a javak értékesítéséig. 

Részt vehetnek az árverésen mindazon magán- és jogi szemé-
lyek, akik bizonyítani tudják a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő 
részvételi biztosíték letételét, a részvételi díj kifizetését, és meg-
vásárolták a feladatfüzetet. Bővebb felvilágosítással a következő 
telefonszámokon szolgálunk: 0265–261019, valamint a 0745–
653430, 0745–146096.

Gazdaság
 hirdetések

 hirdetések

> Majdnem minden ötödik postai 
alkalmazottat elbocsátják. A fizetésképte-
lenség elkerülése végett a Román Postavál-
lalat személyzetének csaknem 20 százalékát 
elbocsátja. Első lépésként 1029 alkalma-
zottat bocsát el a következő három hónap-
ban, majd később további 5500 személyt. 
A Román Postavállalat igazgatótanácsa 
pénteken elemezte a fizetésképtelenség el-
kerülése érdekében követendő megoldáso-
kat, és jóváhagyta, hogy az átszervezés első 
lépéseként 1029 alkalmazottat bocsássanak 
el. Ezek közül 949 dolgozik a vezetésben – 
áll a vállalat által kiadott közleményben. 
A Román Postavállalatnak körülbelül 35 

ezer alkalmazottja van. A vállalat veszte-
ségeket halmozott fel az elmúlt három 
évben, melyeknek összege megközelítőleg 
100 millió euróra rúg. Ion Smeeianu, a 
vállalat vezérigazgatója az igazgatótanács 
ülése után kijelentette, támogatást kapott 
az átszervezést illetően. „Minden állást és 
tisztséget külön fogunk elemezni, hogy az 
átszervezés második fázisában körülbelül 
5500 alkalmazottat bocsáthassunk még el 
a szakszervezetekkel való tárgyalások után” 
– mondta Smeeianu. Az elbocsátásokkal 
párhuzamosan a vállalat szolgáltatásainak 
bővítése révén új kereskedelmi stratégiá-
kat is alkalmazni fogunk a költségek csök-

kentésére és a bevételek növelésére – áll a 
közleményben. A Mediafax megkeresésére 
Smeeianu elmondta, az átszervezés első fá-
zisát az elkövetkező három hónapban ülte-
tik gyakorlatba. „A második fázist legtöbb 
két hónapon belül egyeztetjük az igazga-
tótanácsban, miután sikerül elvégezni az 
elemzést” – mondta a posta igazgatója. A 
Román Postavállalat a legnagyobb szol-
gáltató ezen a területen Romániában, kö-
rülbelül 7000 hivatala van országszerte. A 
vállalat részvényesei a távközlési minisztéri-
um, amely a részvények 75 százalékának tu-
lajdonában van, illetve a Proprietatea Alap, 
amely a tőke 25 százalékát bírja.hí
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feltétele a szakszerű éves pénz-
ügyi jelentés összeállításának és 
benyújtásának. És ezt azért is 
hangsúlyozni kell, mert a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigaz-
gatóságtól származó értesüléseik 
szerint máris észleltek olyan ese-
teket, amikor is nem megfelelő 
pénzügyi jelentést nyújtottak 
be. Ez főleg a közbirtokosságok 

esetében mutatkozott meg, ame-
lyek esetében rövidített változa-
tot nyújtottak be, holott nem ez 
lett volna az indokolt és az előírt. 
Az is előfordul(t), hogy a jelen-
tésben a jegyzett törzstőke nem 
befizetettként „jelenítődik” meg. 
Továbbá jó tudni azt is, hogy a 
május 29-i határidő elmulasz-
tása esetén amennyiben egytől 

tizenöt napig terjedő megkésés-
ről van szó, 300 lejtől 1000 lejig 
terjedő pénzbírság róható ki, de 
ha a késlekedés meghaladja a 30 
munkanapot, a büntetés akár 
4500 lejes is lehet. Ugyanakkor 
az éves pénzügyi jelentések ösz-
szeállításának az elmulasztása 
3000 lejig terjedő pénzbírsággal 
sújtandó.
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Véget ért a Diákolimpia B liga-győztesek  
az asztaliteniszezők

> Liga 1. Hétfőn este hivatalosan is vé-
get ért a román labdarúgó-bajnokság első 
osztályának 2011/2012-es sorozata. A 
Brassói FC, illetve a Ceahlăul győzelem-
mel búcsúzott az idénytől, akárcsak a ligá-
tól búcsúzó Sportul. Eredmények: Brassói 
FC – Marosvásárhelyi FCM 2–1, Petrolul 
Ploieşti – Sportul Studenţesc 0–3, Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Medgyesi Gaz Metan 2–0. 
A bajnoksághoz kapcsolódó hír, hogy alig 
egy nappal a szezon vége előtt megtörtént az 
első edzőváltás. Laurenţiu Reghecampf lett 
a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság-
ban szereplő Bukaresti Steaua vezetőedzője 
– jelentette be a klub hivatalos honlapján. 

A bukaresti együttes volt játékosa Mihai 
Stoichiţát váltja a kispadon. Reghecampf 
egyéves szerződést írt alá a Steauához, amely 
zsinórban hatodik szezonjában maradt le a 
bajnoki címről – a 2011–2012-es idényben 
bronzérmes lett. A 36 esztendős tréner el-
mondta: céljuk a bajnoki cím megszerzése, 
illetve a főtáblára jutás a Bajnokok Ligájá-
ban. Reghecampf játékosként kétszeres baj-
nok lett a Steauával. Reghecampf legutóbb a 
Concordia Chiajnát irányította.

> Románia-kupa. Ma este 21 órától ren-
dezik a 2011/2012-es labdarúgó-Románia-
kupa fináléját. A döntőben a két fővárosi 

csapat, a Bukaresti Dinamo és a Bukaresti 
Rapid érdekelt. A találkozót a National 
Arenában rendezik, az előzetes hírek szerint 
telt ház előtt. Az összecsapást a ProTV élő-
ben közvetíti.

> Úszás. Egy arany és két ezüst volt ma-
gyar szempontból az éremtermés a debreceni 
úszó-Európa-bajnokság hétfői nyitónapján. 
A legjobb eredménnyel a 400 méteres női 
vegyesúszás világbajnoka, Hosszú Katinka 
rukkolt elő, aki remek idővel diadalmasko-
dott, ami a londoni olimpia szemszögéből 
is biztató. Ráadásul a szám ezüstérmét Ja-
kabos Zsuzsanna szerezte meg, egyéni re-

kordján két másodpercnyit javítva. A másik 
magyar ezüst birtokosa az a Kis Gergő lett 
400 m gyorson, aki ezen a távon a legutóbbi, 
2010-es budapesti kontinensviadalon har-
madikként végzett. Ugyanennek a számnak 
a másik magyar döntőse, Rákos Patrik nyol-
cadik helyen zárt. Tegnap a férfi 100 m-es 
hátúszás döntőjében a magyar Bernek Péter 
a 4., Bohus Richárd a 8. helyen zárt. A 200 
m-es vegyes úszás európai csúcstartója, Cseh 
László a legjobb idővel zárta az elődöntőt, 
Verrasztó Dávid pedig a 6.helyről jutott be a 
döntőbe. A 200 m-es gyorsúszás elődöntőjét 
Kozma Dominik nyerte, a román Trandafir 
Norbert viszont nem jutott a döntőbe.hí
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Az elmúlt hétvégén került sor az 
asztalitenisz-bajnokságok ráját-
szásának döntő mérkőzéseire. 
A Székelyudvarhelyi ISK-FSK női 
csapata Giurgiu ellen játszotta a 
női B liga döntőjét, a férfi A ligás 
csapat Bukarest ellen állt asztal-
hoz az 5-6. helyekért. A nők siker-
rel vették az akadályokat, a férfi-
ak nehéz helyzetbe kerültek.

ASzékelyudvarhelyi ISK-FSK 
női asztalitenisz-csapata 
már korábban bebiztosí-

totta az A ligába való jutást Craiova 
legyőzésével, így a lányok különö-
sebb teher nélkül állhattak az asz-
talhoz a Giurgiu elleni döntőben. 
Közös megegyezés alapján a döntő 
mindkét mérkőzését egy hétvégén 
lejátszották. A Kaloz Anita, Urszuly 
Tímea és Abrán Mónika alkotta ud-

varhelyi csapat kettős győzelemmel 
nyerte meg a 2011–2012-es szezont 
a női B ligában. Az első mérkőzésen 
már eldőlt a bajnok kiléte, a lányok 
magabiztosan hozták a győzelmet. 
A második mérkőzés is hasonlóan 
zajlott, és még egyértelműbb győzel-
met arattak.

Az első osztályú férficsapat a Bu-
karesti SK ellen játszott idegenben 
az 5-6. helyekért, a Mózes Gyula, Pé-
ter Nándor és Kövecsi Tamás alkotta 
csapat a szoros mérkőzések ellenére 
5–1-es vereséget szenvedett. A mér-
kőzés visszavágója június 9-én lesz 
Székelyudvarhelyen, ahol komoly 
feladat lesz a hátrány ledolgozása.
Eredmények: nők, döntő: Giu rgiu 
– ISK-FSK Szék ely udvarhely 2–5 
és ISK-FSK – CSM Giurgiu 5–1; 
férfiak, 5-6. helyért: Bukare st  – ISK-
FSK 5–1.

Kilenc napon át négy sport-
ágban – atlétika, kosárlab-
da, labdarúgás és kézilabda 

– mérték össze erejüket a csíksze-
redai és a Csík vidéki iskolások. 
Az atlétikaversenyeket a városi sta-
dionban rendezték, a mai lapszá-
munkban az itt elért eredményeket 
közöljük. Az idei kiírásra az alábbi 
általános és középiskolák neveztek 
be: Petőfi Sándor Általános Iskola 
(PES), József Attila Általános Iskola 
(JAT), Nagy Imre Általános Iskola 
(NIM), Xantus János Általános 
Iskola (XAJ), Liviu Rebreanu Ál-
talános Iskola (REB), Vitos Mózes 
Általános Iskola (Csíkszentkirály, 
VIT), Márton Áron Gimnázium 
(MÁG), Segítő Mária Római Kato-
likus Gimnázium (SEM), Nagy Ist-
ván Zene- és Képzőművészeti Szak-
középiskola (NIS), Tivai Nagy Imre 
Középiskola (Csíkszentmárton, 
TIV), Petőfi Sándor Iskolaközpont 
(Csíkdánfalva, DÁN), Octavian 
Goga Kollégium (GOG), Joannes 
Kájoni Közgazdasági Iskolaköz-
pont (KAJ), Venczel József Isko-
laközpont (VJI), Kós Károly Épí-
tészeti Szakközépiskola (KOS), 
Székely Károly Szakközépiskola 
(SZK).

A Diákolimpia szervezői: Csík-
szereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, a Csíki Sportegylet és 
Hargita Megye Sport- és Ifjúsági 
Igazgatósága.

Középiskolák, atlétika
Lányok: 100 m: 1. Szőcs Rená-

ta (KAJ), 2. Antal Rita (KAJ), 3. 
Sebestin Claudia (GOG); 400 m: 
1. Balázs Tünde (MÁG), 2. Főcze 
Bernadett (SEM), 3. Bara Bernadett 
(SEM); 800 m: 1. Főcze Bernadett 
(SEM), 2. Balázs Tünde (MÁG), 3. 
Guzrán Erzsébet (SEM); 1500 m: 
1. Főcze Bernadett (SEM), 2. Búzás 
Dorottya (KAJ); 3000 m: 1. Főcze 
Bernadett (SEM), 2. Búzás Doroty-
tya (KAJ); súlylökés: 1. Szőcs Rená-
ta (KAJ), 2. Tankó Erzsébet (TIV), 
3. Bíró Piroska (SEM); távolugrás: 
1. Székely Ágota (MÁG), 2. Bara 
Bernadett (SEM), 3. Csergezán 
Szilvia (SEM); 4 x 100 m: 1. KAJ 
(Nagy Anita, Antal Rita, Cojocaru 
Monica, Szőcs Renáta), 2. MÁG 
(Duda Boglárka, Abos Barbara, 
Holló Bernadett, Balázs Tünde), 3. 
SEM (Takács Emőke, Balázs Éva, 
Bara Bernadett, György Kinga); 4 
x 400 m: 1. SEM (Takács Emőke, 
Balázs Éva, Bara Bernadett, György 
Kinga), 2. GOG (Sebestin Claudia, 

Vlaic Alexandra, Brânzilă Laura, 
Tófalvi Orsolya).

Fiúk: 100 m: 1. Nica Silviu 
(GOG), 2. Antal Szilamér (MÁG), 
3. György Ottó (VEJ); 400 m: 1. 
Bors Huba (SEM), 2. Imre Andor 
(MÁG), 3. György Ottó (VEJ); 800 
m: 1. Bors Huba (SEM), 2. Gegő 
Hunor (KAJ), 3. Bejan Claudiu 
(VEJ); 1500 m: 1. Imre Andor 
(MÁG), 2. Bejan Claudiu (VEJ), 
3. Gegő Hunor (KAJ); 3000 m: 
1. Imre Andor (MÁG), 2. Takács 
Endre (KOS), 3. Crăciun Richard 
(KAJ); súlylökés: 1. Simó Zalán 
(SEM), 2. Bíró Roland (KAJ), 3. 
Gabor Marian (GOG); távolug-
rás: 1. Becze Hunor (MÁG), 2. 
Popa Eusebiu Andrei (GOG), 3. 
Salati Dávid (SEM); 4 x 100 m: 1. 
GOG (Cojocea Claudiu, Şchiopu 
Doru, Grădinaru Benjamin, Nica 
Silviu) 2. MÁG (Becze Hunor, 
Ferencz Csanád, Ábrahám Gellért, 
Antal Szilamér), 3. NIS (Orbán 
Fitori Farkas, Éltes Csíki Attila, 
Görbe Csongor, Péter László), 4 x 
400 m: 1. MÁG (Antal Szilamér, 
Ábrahám Gellért, Erősdi Zakari-
ás, Imre Andor), 2. SEM (Baricz 
Norbert, András Nándor, Erőss 
Roland, András Nándor), 3. GOG 
(Antochi Marius, Maftei Radu, 
Todor Roland, Şchiopu Doru).

Általános iskolák, atlétika
Lányok: 100 m: 1. Csíszér Noé-

mi (JAT), 2. Balló Fruzsina (NIM), 
3. Simon Mónika (JAT); 400 m: 
1. Ravasz Orsolya (PES), 2. Miska 
Boglárka (PES), 3. Csíszér Noé-
mi (JAT); 800 m: 1. Tankó Enikő 
(JAT), 2. Miska Boglárka (PES), 3. 
Márton Enikő (JAT); 1500 m: Silló 
Izabella (Csicsó), 2. Tankó Edina 
(JAT), 3. Márton Enikő (JAT); 
4 x 100 m: 1. JAT (Sárpátki Emő-
ke, Csíszér Noémi, Lukács Sára, 

Simon Mónika), 2. PES (Ravasz 
Helga, Demeter Mária, Kopacz 
Szidónia, Ravasz Orsolya), 3. SZK 
(Róth Sarolta, Gergely Anna, Pál 
Éva Gyöngyike, Cseke Hajnalka); 4 
x 400 m: 1. JAT (Lukács Sára, Peli 
Linda, Márton Enikő, Tankó Edi-
na Mária), 2. PES (Ravasz Helga, 
Demeter Mária, Kopacz Szidónia, 
Ravasz Oroslya), 3. SZK (Róth Sa-
rolta, Gergely Anna, Cseke Hajnal-
ka, Pál Éva Gyöngyike); súlylökés: 
1. Sárpátki Emő (JAT), 2. Balázs 
Kinga (JAT), 3. Bicajanu Adina 
(REB); távolugrás: 1. Simon Móni-
ka (JAT), 2. Ravasz Helga (PES), 3. 
Miska Boglárka (PES).

Fiúk: 100 m: János Norbert 
(PES), 2. Kolumbán Szabolcs 
(SZK), 3. Czáka Imre (NIM); 
400 m: 1. János Norbert (PES), 
2. Kolumbán Szabolcs (SZK), 3. 
Galaczi András (PES); 800 m: 
Galaczi András (PES), 2. Albert 
Hunor (PES), 3. Antal István 
(SMG); 1500 m: 1. Galaczi And-
rás (PES), 2. Albert Hunor (PES), 
3. Fülöp Bendegúz (MÁG); 4 x 
100 m: 1. PES (Galaczi András, 
Ugron András, Lakatos László 
Tas, János Norbert), 2. JAT (Csedő 
Hunor, Antal Miklós, Rafael 
Krisztián Arnold, Burus Bernárd), 
3. NIM (Járka Nándor, Pál Leven-
te, Orbán Sándor, Nyerges Nor-
bert); 4 x 400 m: 1. PES (Galaczi 
András, Ugron András, Lakatos 
László Tas, János Norbert), 2. JAT 
(Endes Zalán, Dániel Balázs, An-
tal Miklós, Szakács Péter), 3. REB 
(David Melinte, Salceanu Eduard, 
Moldovan Marius, Moldovan 
Alex); súlylökés: 1. Galaczi And-
rás (PES), 2. Endes Zalán (JAT), 
3. László Levente (XAJ); távol-
ugrás: 1. János Norbert (PES), 2. 
Kolumbán Sándor (SZK), 3. Kö-
mény Attila (SZM).

Atlétikaverseny. A József Attila iskola diákjai érték el a legjobb eredményeket

Az „aranyos” női asztalitenisz-csapata

Öt érem Zsilvásárhelyről. A Székelyudvarhelyi ISK kadett 
birkózói Zsilvásárhelyen szerepeltek a Sportiskolás Országos Baj-
nokságon. Az ISK versenyzői öt éremmel tértek haza. A legjobb 
eredményt Boros Gábor (84 kg) érte el, akinek a bajnoki címet 
sikerült elhódítania. Az érmesek: 1. hely: Boros Gábor (84 kg); 
2. hely: Márton Barna (50 kg); 3. hely: Vajda Sándor (42 kg), La-
katos Szabolcs (42 kg) és Sándor Arnold (100 kg).



jókívánság

Ifj. RÁCZ DEZSŐNEK és RENÁTÁ-
NAK Csíkszeredába névnapjuk alkal-
mából sok-sok örömet, boldogságot, 
erőt, egészséget kívánnak szülei, test-
vérei, nagyszülei és azok családjai.

lakás

ELADÓ sürgősen 2 szobás, felújí-
tott tömbházlakás Csíkszeredában. Ára: 
19 000 euró, alkudható. Telefon: 0754–
035552. (21958)

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

ELADÓ Csíkszeredában, ultraközponti 
zónában 66 m2-es, irodának (irodáknak) 
alkalmas helyiség. Bővebb információk 
kaphatók a 0747–638531-es telefonszá-
mon, hétköznapokon 8–16 óra között. 

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

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

KIADÓ Szécsenyben pünkösdre hét-
végi ház jutányos áron. Telefon: 0744–
102837. (21953)

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

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

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

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

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

KIADÓK szobák pünkösdre Csíkszere-
dában. Telefon: 0723–036890.

telek

ELADÓ 60 ár beltelek Zeteváralján. 
Irányár: 500 euró/ár. Telefon: 0749–
257909, 0740–423858.

ELADÓ Csíkmindszenten 18 ár 
beltelek (víz, gáz, villany helyben), vala-
mint 2,40 ha külterület. Telefon: 0266–
314025, 0751–967864. (21948)

ELADÓ 1300 m2 (13 ár) beltelek 
Szécsenyben. Ára: 33 000 lej. Telefon: 
0743–521878. (21917)

jármű

ELADÓ 1997-es évjáratú Opel 
Astra 1.6, 16V, 191 000 reális km-ben. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, elektromos 
ablak, elektromos + fűtött tükrök, bőr 
kormány, alufelni jó gumikkal. Ár: 1850 
euró. Telefon: 0747–984946.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volks-
wagen Golf limuzin 1.4-es motorral, 
Euro 4-es, metálszürke, frissen behoz-
va, 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 2004-es évjáratú, ötszemé-
lyes, dízel papucs Dacia. Telefon: 0751–
523376.

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel Astra H 
1.3 CDTi, frissen beírva, extrákkal: 
légkondi, elektromos ablak, MP3 stb. 
Irányár: 5200 euró. Telefon: 0744–
102837. (21953)

ELADÓ 2010-es évjáratú Dacia 
Sandero 1.2i, Euro 5-ös, frissen behoz-
va, extrákkal: légkondi, légzsák, MP3 
stb. Irányár: 4900 euró. Telefon: 0744–
493311. (21953)

ELADÓ 2000-es évjáratú Ford Ka 
frissen behozva – irányár: 950 euró; 
2003-as évjáratú Opel Corsa 1.2 fris-
sen behozva, csere is érdekel; 1994-
es évjáratú Opel Corsa frissen behoz-
va. Telefon: 0742–599787.

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

ELADÓ: Dacia Logan Preferance 
1.4-es, benzines, jó állapotban – irányár: 
2550 euró; 2008-as évjáratú Dacia Logan 
Preferance 1.5, dízel, jó állapotban, csere 
is érdekel más autóra. Telefon: 0745–
654923.

ELADÓ: 2003-as évjáratú Lada Niva 
4x4-es jó állapotban, csere is érdekel; 
2001-es évjáratú Opel Astra Caravan 
2.0 DTi, beírva – irányár: 2950 euró; 
2001-es évjáratú Volkswagen Polo 1.4-
es, beíratva, kitűnő állapotban. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2009-es évjáratú KTM 990 
Adventure, 6200 euró, ugyanitt 2004-es 
évjáratú KTM 640 LC4 Supermoto, ára: 
2500 euró. Telefon: 0745–654903.

vegyes

ELADÓ kilencedik hónapos első bor-
jús tehén. Telefon: 0266–220655, 0785–
939032.

Világoskék pántlikát VÁSÁROLNÉK 
nagyobb mennyiségben, sürgősen. Tele-
fon: 0744–399282.

KIADÓK Csíksomlyón, a Szék úton, 
főút mellett kereskedelmi felületek áru-
soknak pünkösdre. Parkolás biztosítva. 
Telefon: 0722–967539. (21959)

ELADÓK: homlokrakodós 60 LE-s 
John Deere, valamint 780-as Fiat trakto-
rok. Telefon: 0744–514745. (21956)

ELADÓ frissen behozott 48 LE-s 
International, azonnal munkára fogha-
tó traktor. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0744–514745. (21956)

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

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

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

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

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

ELADÓ két 180 x 200 cm méretű, 
cseresznyefából készült franciaágy éjje-
liszekrénnyel együtt, eredeti csomago-
lásban. Telefon: 0744–391773. (21905)

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

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

árverés

Az agyagfalvi Erdő Társas a 28A 
erdőrészben 148 köbméter lábon álló 
nyárfára hirdet árverést május 24-re 
csütörtökre, a helyszínen. Érdeklődni a 
0740–055566-os telefonszámon lehet.

állás

A Hargita Népe Lapkiadó előfi-
zetés-szervezőt és lapkihordót keres 
Csíkszentimrére. Telefon: 0733–
110166.

ALKALMAZUNK takarítókat rész-
munkaidővel: 2–4–6 óra/nap. Telefon: 
0722–294226, 0728–914516.

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

Sajtkészítőt KERESEK juhos 
esztenára, alkalmazási lehetőség-
gel. 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.

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

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

szolgáltatás

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

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

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

elhalálozás

Hirdetések

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál,
Sok szép emlékeddel 
szívünkben maradtál,
Megpihent két dolgos kéz, 
mely értünk dolgozott.
Arany volt a szíved, munka az életed,
Isten hívott, mert nagyon szeretett.
Szívünkben tovább élsz, 
emléked nem száll tova,
Mert akit nagyon szeretünk, 
nem hal meg soha.

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk mindazokkal akik ismerték és 
szerették, hogy a drága jó férj, édes-
apa, após, nagytata, testvér, sógor, 
rokon, jó barát és szomszéd,

GEGŐ VILMOS

életének 71. évében, rövid szen-
vedés után 2012. május 21-én 
csendesen elhunyt. Drága halot-
tunk temetése ma 10 órától lesz  
a csík szent tamási ravatalozóból a 
helyi temetőben. Örök hálával áll-
juk körül koporsódat, és szemünk 
hulló könnyeivel köszönjük meg 
azt a sok jót és szépet, amit ér-
tünk tettél. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló 
család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya, 
rokon és jó szomszéd,

KOVÁCS BORBÁLA
szül. Nagy Borbála

szerető szíve életének 56. évében 
2012. május 21-én megszűnt dobog-
ni. Temetése május 23-án 15 órakor 
lesz a tusnádfürdői temető ravatalo-
zójából. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
A gyászoló család.

2012. május 23., szerda  | 13. oldal 

Az ADORIAN KERÁMIA Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Csíkmenaság falu 
115. szám alatt található KERÁMIAMŰHELY működtetéséhez a környezetvédel-
mi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt. Az érintettek észrevé-
teleiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban nyújthatják be a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatai-
nak feltüntetésével. Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. Balánbányai Fiókja
Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-
es szám alatt (CUI RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. 
(Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei Tör-
vényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban, 2009. február 16-án meghozott 272-
es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég 
aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. no-
vember 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegyzéke megtalál-
ható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető 
a jogi felszámoló honlapján, www.insolventa.ro. Az árverést a jogi felszámoló, a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. által megválasztott székhelyen 
tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. má-
jus 28-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 2006/85-ös 
törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a 
határozataival összhangban kerül sor. Az eladásra kerülő javak megtekinthetők 
programálás és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–212231-
es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

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

A Hargita Megyei 
Sport és Ifjúsági Igazgatóság

bérbe ad öt teremből álló 106 m2 

irodának alkalmas felületet. A 
termek az igazgatóság székhá-
zának földszintjén találhatók, a 
Hősök utca 5. szám alatt. A ter-
mek külön is bérelhetők.

Érdeklődni 
a 0266–371672-es 
telefonszámon lehet.

Hargita Megye Tanácsának 
elnöke a 2012/534-es tanács-
elnöki rendeletével 2012. má-
jus 23-án 10 órára összehívja 
Hargita Megye Tanácsának 
rendkívüli és ünnepi ülését a 
korondi római katolikus temp-
lomba. 

Napirenden: 
– a 2012-es évre vonatkozó 

Pro Hargita-díj odaítélése.

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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Sport

Nyereséggel zárta az elmúlt je-
ges idényt a csíkkarcfalvi műjég-
pályát működtető önkormányzati 
társulás. Idén már a nyár végén 
szeretnék újra beindítani a jég-
készítő gépeket, az augusztus 
elsejei indulás azonban változ-
hat: amennyiben a Nemzetközi 
Korcsolyaszövetség (ISU) nem-
zetközi tábort szervez a felcsíki 
településen, akár július közepén 
is lehet jég Csíkkarcfalván.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Négy hónapot működött az 
elmúlt „jeges” idényben a 
csíkkarcfalvi műjégpálya, 

2011. december 4. és 2012. április 
4. között több rendezvénynek is ott-
hont adott az ország egyetlen vidéki 
településen található jégcsarnoka. 
Nagy Attila Ferenc, a Csíki Jégko-
rong Önkormányzati Fejlesztési 
Társulás menedzsere tegnapi sajtó-
tájékoztatóján elmondta, 194 157 
lejes bevétel mellett 191 440 lejes 
kiadást könyveltek el és 2717 lej 
nyereséget termeltek. Több mint 
30 ezer lejt tett ki a fejlesztés, eb-
ből kamerarendszert szereltek fel 
a pályára és öltözőbútorzatot vásá-
roltak. A jégpálya több sikeres ren-
dezvénynek volt helyszíne, a januári 
HSC Csíkszereda – Újpest MOL 
Liga mérkőzés mellett itt rendezték 
a rövidpályás gyorskorcsolya or-
szágos bajnokságot, kilenc amatőr 
és két U10-es jégkorong országos 
bajnoki tornát tartottak itt, ugyan-
akkor a magyar U16-os bajnokság 
keretében két mérkőzést rendez-
tek. Érdekességként említette a 

menedzser, hogy 13 772 belépőt 
adtak el négy hónap alatt közkor-
csolyázásra.

Az egyik legsikeresebb prog-
ramjuk a Gyere korizni! nevet vi-
selte, hat hét alatt hetven, 4 és 9 
év közötti gyereket tanítottak meg 
korcsolyázni. A program utolsó 
mozzanataként a tanulók egy tá-
mogatót vittek magukkal, aki any-
nyi lejt fizetett, ahány kört az általa 
támogatott gyerek megtett. Az így 
befolyt 2067 lejt nyári felkészítőre 
fordítják majd. Nagy Attila Ferenc 
bejelentette, hogy e program hoza-
dékaként ősztől két U10-es fiúcsa-
patot indítanak a hazai jégkorong 
országos bajnokságban, és elsőként 
egy U10-es lánycsapatot is bene-
veznek a pontvadászatba.

A nyáron a pálya hűtőberendezé-
sének főjavítását végzik majd el, a fű-
tésrendszert szeretnék optimalizálni, 
négy öltözőt bebútorozni, kiépíteni 
és felszerelni a súly- és metodikater-
met, valamint befejezni az orvosi 
rendelőt. A menedzser elmondta, 

céljuk a pálya működtetése egész 
évben, éppen ezért jövő nyárra ter-
vezik egy in-line játszására alkalmas 
műanyagfelület vásárlását és a han-
gosító-, valamint a kamerarendszer 
továbbfejlesztését.

Kozma Ervin, a Csíki Jégkorong 
Önkormányzati Fejlesztési Társulás 
elnöke elmondta, előrehaladott tár-
gyalásokat folytatnak a Nemzetközi 
Korcsolyaszövetséggel, a szervezet 
augusztus elején egy nemzetközi 
rövidpályás gyorskorcsolyatábort 
tartana Csíkkarcfalván, amelyre 12-
14 ország sportolói kapnak meghí-
vót. Ugyanakkor egy filmstúdióval 
is tárgyalnak, a bukaresti cég júni-
ustól forgatna filmet a felcsíki tele-
püléseken. „Amennyiben a filmes 
céggel létrejön a szerződés, akkor 
június közepétől elindulnának a 
fagyasztógépek a csíkkarcfalvi mű-
jégpályán” – mondta Kozma. Hoz-
zátette, ha az utóbbi két terv nem 
valósul meg, akkor augusztus else-
jétől indul és 2013 április közepéig 
tart majd a jeges szezon.

Négy hóNapot műKödött a cSíKKarcfalvI műjégpálya

Nyereséggel zárták az idénytKét erős versenyen vettek 
részt a csíkszeredai Tusnád 
Cycling Team kerékpáro-

sai, a görögországi és lettországi 
viadalok remek felkészülési lehe-
tőségek voltak a kontinentális csa-
pat sportolói számára a hamarosan 
kezdődő Román Kerékpáros Kör-
verseny előtt.

A Görög Körverseny UCI 2.2 
kategóriás, ötnapos verseny volt, 
amelyen 12 ország 17 csapata – kö-
zel száz versenyző – állt rajthoz, az 
öt szakasz alatt összesen 660 km-t 
kellett teljesíteniük a kerékpáros-
oknak. A versenyt a szlovén Vrecer 
Robert nyerte az osztrák Team 
Voralberg csapatából, a TCT kerék-
párosai közül a moldáv Braico Ale-
xander végzett a legjobb helyen, ő 
19. lett. A csíki csapatból Gerganov 
Evgeni a 37., Csicsáky Tamás a 40., 
Cioban Sergiu a 45., Novák Károly 
Eduárd pedig az 57. helyen zárt. A 
csapatversenyben 6. helyen végzett 
a csíkszeredai alakulat.

A lettországi GP Jürmala 
UCI 1.1 kategóriás verseny volt, 
amelyen 14 ország 14 csapata állt 
rajthoz. A részt vevő alakulatok 
magasan jegyzett prokontinentális 
(Rusvelo, Farnese Vini), kontinen-
tális és válogatott csapatok vol-
tak. Az egynapos versenyen 182 

km-t teljesítettek a versenyzők. A 
Jürmala Nagydíj győztese a brazil 
Andriato Rafael lett a brit Farnese 
Vini csapatából, a Tusnád Cycling 
Team kerékpárosai közül Lovassy 
Krisztián a 11., Ternovsek Marcel 
a 14., míg Sebestyén Szabolcs a 30. 
helyen végzett. Lázár Nándor és 
Török Imre feladni kényszerültek 
a versenyt.

A csíkszeredai csapat soron 
következő megmérettetése a sze-
zon egyik legfontosabb versenye, 
a Román Kerékpáros Körverseny 
lesz, amelyre június 2–9. között 
kerül sor.

Lovassy Krisztián 11. lett Jürmalában
Nyár közepén fagyaszthatnak a jégkészítő gépek Csíkkarcfalván fotó: lászló attila

Két versenyen vettek részt

Elődöntős az SZKC
Bejutott a románia-kupa elő-
döntőjébe a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata teg-
nap este miután Nagybányán 
négy góllal verte a Pandurii Târgu 
jiu együttesét. a vlad caba által 
felkészített SZKc ellentétes fél-
időt produkált, de végül az udvar-
helyiek jöttek ki jobban.

Az első félidőben döcögött a 
Szé kelyudvar he lyi KC szeke-
re a Nagybányán rendezett 

Ro má nia-kupa-negyeddöntőben a 
Pan du rii Târgu Jiu ellen. A pihenő 
után összekapták magukat a fiúk, 
ott vannak az elődöntőben. Csupán 
az első percekben vezetett az SZKC 
a Pandurii ellen az első félidőben. 
Az ellenfél rendre kihasználta az 
ud var helyiek gyenge védekező- és 
támadójátékát. Öttel is vezetett, de a 
pihenőig egyre faragta a bronzérmes 
a hátrányát. A második játékrész tel-

jesen más volt. Egy pontosabb, gyor-
sabb offenzívát indítottak a fiúk, 
Kuzmanoszki és Rusia megállítha-
tatlanok voltak, Ciobanu egymás 
után hárította a labdákat. Elléptek a 
ellenféltől, a végjátékban már nem is 
kellett izgulnunk.

Az elődöntőben az SZKC a 
Bákói Ştiinţa – Temesvári Poli mér-
kőzés győztesével találkozik, ám az a 
találkozó lapzárta után ért véget. Az 
elődöntőt ma 20 órától rendezik, és 
a Digi Sport 3 élőben közvetíti azt.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
KC – Pandurii Târgu Jiu 32–28 
(13–14) /Kuzmanoszki 11, Rusia 
7, Mihalcea, Adomnicăi, Florea, 
Johannson 3-3, Komporály 2/. 
További eredmények: Konstancai 
HCM – Tordai Potaissa 43–31, 
Krassó-Szörény – CSU Suceava 
26–28. A mai műsor, elődöntő: 
Konstanca – Suceava (18), SZKC – 
Bákó vagy Temesvár (20).

hirdetés
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Szerda 
Az esztendő 144 napja, az év végéig 

még 222 nap van hátra. Napnyugta ma 
20.44-kor, napkelte holnap 5.40-kor. 

Isten éltesse 
Dezső nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–magyar eredetű Dezső jelen-

tése: óhajtott, kívánt gyermek. 

Május 23-án történt 
1987. Bartók Béláról nevezték el az 

URH-n sugárzott rádióműsort. 

Május 23-án született 
1707. Carl von Linné svéd botani-

kus, természetbúvár 
1908. John Bardeen, kétszeres No-

bel-díjas amerikai fizikus 
1931. John Robert Schrieffer Nobel-

díjas amerikai fizikus 

Május 23-án halt meg 
1498. Girolamo Savonarola olasz 

Domonkos-rendi szerzetes 
1857. Augustin Louis Cauchy fran-

cia matematikus és fizikus 
1937. John Davison Rockefeller 

amerikai nagytőkés, a Rockefeller csa-
lád vagyonának megalapozója 

Füstmentesen szeretnék élni

Az ENSZ Egészségügyi Világszerve-
zete (WHO) 1986-tól május 31-ét Do-
hánymentes Világnappá nyilvánította. 
Ez alkalomból a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság Egészségne-
velési Irodája rajzversenyt hirdet I–IV. 
osztályos diákoknak, illetve fogalmazás-
versenyt V–VIII. osztályosoknak Füst-
mentesen szeretnék élni címmel. Bekül-
dési határidő: június 11. Cím: Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság, 
Egészségnevelési Iroda, Csíkszereda, 
Mikó utca 1. szám, 530180. A pálya-
munkákat személyesen is be lehet adni 
az intézmény titkárságára.

Napról napra
szabadidő

IV. Székelyudvarhelyi Városnapok

Szerdai program:
– 17 órától a helyi művelődési ház szer-

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

– 17 órától a Stúdió mozi nagytermében 
fellép Sándor György Kossuth-díjas humo-
rista.

– 18 órakor nyitják meg, a helyi műve-
lődési ház szervezésében, a Sztojka Ferenc 
fényképeiből rendezett, Időfaggató című ki-
állítást. A tárlatnak a Haáz Rezső Múzeum 
állandó képtára szolgál otthonául.

– 18 órától a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont szervezésében, 
a helyi művelődési ház koncerttermében 
operettslágereket hallhat a nagyérdemű.

– 18 órától a Tomcsa Sándor Színház 
társulatának előadásában ismét megte-
kinthető Anthony Marriott és Alistair 
Foot vígjátéka, a Csak semmi szexet kérem, 
angolok vagyunk. A darabot a művelődé-
si ház nagytermében játsszák. Rendezte: 
Nagy István.

 – 21 órától a városi minifocipályán lép 
fel Rúzsa Magdi, Fonogram-díjas magyar 
énekesnő. A Székelyudvarhelyi Városnapok 
és Székelyföld Napok 2012 programsorozat 
keretében szervezett koncertre a belépő 5 
lejbe kerül.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. május 23., szerda | 15. oldal

Róma, 1700 júliusa. Atto 
Melani, a Napkirály 
titkosügynöke az európai 

politikai elit legfontosabb tagjai-
val Spada bíboros villájába érkezik, 
hogy részt vegyen a bíboros unoka-
öccsének az esküvőjén. Az ünneplés 
azonban csak ürügy, mindenki a 
pápa súlyos betegségével, és a spanyol 
király közelgő halálával foglalkozik. 
Károlynak ugyanis nincs örököse, és 
Lipót császár, valamint Lajos király, 
akik között a Vatikán vállalta fel a 
közvetítő szerepét, egyaránt igényt 
tartanak a trónra. Melani apát titkos 
mesterkedéseivel olyan összeeskü-
vést indít útjára, amely akár az egész 
kontinenst a háború torkába sodor-
hatja. A könyvsorozat Atto Melani 
elveszettnek hitt levelezésén alapul. 
Egy lebilincselően izgalmas törté-
nelmi thriller, amelyben a fikció és a 
valóság szétválaszthatatlanul kevere-
dik össze, és ami a kritikusok szerint 
a szerzőpárost a műfaj nagymesterei 
közé emelte. A sorozat további köte-
tei azóta sem jelenhettek meg Olasz-
országban, a világ más országaiban 
azonban az újabb könyvek népszerű-
sége is töretlen. 

A 772 oldalas, keménykötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–
103 915).

az ajánlata

Secretum

hirdetés

hirdetés

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
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postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 
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www.parapista.com

– Asszonyom, a ráncfelvarrás remekül sikerült. 
Most olyan az arca, mint a babapopsi!
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skandi pályázati szelvény 2012. május 23.

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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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

HirdeTéSeK

Elkelt a kísértetfalu

E lkelt a februárban eladósorba ke-
rült francia falu, árverésen vette 
meg 520 ezer euróért egy ame-

rikai fotóművész. Pénzéért 21 épületet 
kapott – köztük egy XIII. századi kas-
télymaradványt –, egy kápolnát, uszodát, 
több teniszpályát. A falu neve Courbefy, 
Limousin vidékén van, Limoges-tól 50 
kilométerre. Valamikor 200 lakosa volt, 
aztán az 1970-es években kezdett elnépte-
lenedni. A kilencvenes években felmerült, 
hogy üdülőfaluvá alakítják, ám ennek 
költségei túl magasak lettek volna, és le-
tettek a tervekről.

A falu végül csak a második árverésen 
kelt el – az első februárban volt, akkor nem 
akadt rá vevő. Most viszont a kikiáltási ár-
nál 200 ezerrel több eurót adott érte a dél-
koreai származású fotós. Hogy mit akar a 
településsel, még nem tudni. További két 

licitáló volt, gy belga és egy ír, utóbbi tévés 
valóságshow helyszínének szemelte ki – 
adta hírül a The Guardian című brit lap.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Szeles, napos időre van kilátás, de a délutáni 
órákban a hegyvidéken kisebb esőre is számítani 
lehet. Az északi, északkeleti szél időnként meg-
erősödik, néhol viharossá válik.

Front van – állapítottam meg a minap, 
amikor négyszer állítottak meg elegánsan 
felöltözött úriemberek és szolid szoknya-
blúz kombinációt viselő nők a város között, 
vallásos nézeteikről szóló szórólapokat és 
könyvészetet nyomva az orrom alá. Mikor 
délután a lakásajtómon is kopogtak ugyan-
ezen gyülekezet tagjai, hatalmas erőfeszíté-
sembe került, hogy úrinő módjára kérjem fel 
őket a távozásra, és ne küldjem hangosan a 
fenébe a küldöttséget.

Végül is nem bántanak ők senkit a térítge-
téssel – nyugtatgattam magam, ám kevés siker-
rel. Mert be kell vallanom, bosszantanak. Még 
akkor is, ha tulajdonképpen illedelmesek, nem 
sértegetnek és semmi olyant nem tesznek, ami 
bántó volna. Mégis zavarnak. Mert én abban 
(is) hiszek, hogy mindenki hitbéli meggyőző-
dése tulajdonképpen magánügy. Bár hajlandó 
vagyok néha vitákat folytatni, beszélni arról, 
hogy miben hiszek, de kizárólag szűk, családi, 
baráti körben, semmiképpen sem idegenekkel 

az utcán vagy a lakásajtóban, és azt sem en-
gedem meg magamnak, hogy a saját meggyő-
ződéseimet vagy a magam hitét rátukmáljam 
másokra. A hite ugyanis mindenkinek egyik 
legbensőbb, legintimebb ügye. Úgy, ahogyan a 
szexuális életünket nem teregetjük a nagyvilág 
elé, hitbéli dolgainkat sem a piacon firtatjuk 
idegenekkel, nem kérkedünk vele (bár négy-
évenként ez is hasznosnak bizonyul), és nem 
rágjuk a fülét annak az ismeretlennek, aki 
egyébként éppen olyan profán dologra koncent-
rál, mint a család holnapi ebédje, és ehhez pró-
bál hozzávalókat beszerezni a zöldségpiacon. 

Efféle gondolatok kavarogtak az eszem-
ben, amikor egy ismerősömmel találkoztam. 
Front van – mondom neki, és mire belefogtam 
volna eldohogni a bosszúságomat, benyúlt 
a táskájába, és pár szórólapot húzott ki belő-
le. – Az igazságot hirdetem – jutott el még a 
fülemig a hangja, miközben hosszúra nyújtott 
léptekkel menekültem be a némi biztonságot 
nyújtó, zsúfolt üzletbe.

Hitkérdésekről a piacon
                 villanás n Forró-Erős Gyöngyi

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

*
A fotót Buti László készítette (a 
Mesterségek, mesteremberek című 
székelyudvarhelyi pályázatra bekül-
dött alkotás). Címe: Alakváltozás.
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