
ÉGETŐ ORVOSHIÁNY A CSÍKSZEREDAI TÜDŐGYÓGYÁSZATI OSZTÁLYON

Rezidens orvossal húznák ki a nyarat
Komoly gondot okoz a szakemberhiány a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tüdőgyó-

gyászati osztályán, ahol jelenleg még két szakorvos dolgozik ideiglenes bedolgozói 
szerződéssel, ám közülük egyik rövidesen távozik, a másik pedig – értesüléseink szerint – 
egyedül nem vállalja a munkát. A kórház menedzsere szerint a nyarat rezidens orvossal 

próbálják átvészelni. > 3. oldal

Pneumológus és belgyógyász „viszi az osztályt” a csíksomlyói kórházban. Utóbbi szerződése lejár, ezt követően kollégája sem akar egyedül dolgozni FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

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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     Hecser Zoltán

CSÍKKARCFALVI JÉGPÁLYA

Nyereséggel 
zárták az idényt
Nyereséggel zárta az elmúlt 

idényt a csíkkarcfalvi műjég-
pályát működtető önkormányzati 
társulás. Idén már a nyár 
végén szeretnék újra be-
indítani a jégkészítő gé-
peket: akár már július közepén is 
lehet jég Csíkkarcfalván.

BÚCSÚ A KÖZÉPISKOLÁTÓL

Nem kérnek 
a politikából

Megbeszélést tartottak a balla-
gási ünnepségek lebonyolí-

tásáról a székelyudvarhelyi iskolák 
vezetői. Az igazgatók az idei hely-
hatósági választásokra való tekin-
tettel felhívják mindenki 
� gyelmét, hogy a ballagási 
rendezvényeken nem han-
gozhat el köszöntőbeszéd a politi-
kai pártok képviselőitől. 

NAPFÉNYTETŐS STÚDIÓ 

Nyirő-fotográfi ák
Nyirő József földi maradványai-

nak tervezett hazaindításával 
egy i dő ben fotókiállítás nyílik az író 
emlékére a székelyudvarhelyi Kováts 
fény képészet műtermében. Időköz-
ben a román vasúti társaság vezetősé-
ge tájékoztatta az újratemetés 
szervezőit: a CFR nem kapott 
minisztériumi engedélyt arra, 
hogy a Boldogasszony-zarándokvo-
nat szállíthassa Nyirő maradványait.

Közösségépítő népfőiskola 
Csíkszentimrén 52 3Mini a dzsesszfeszt, 

de erős 
Nem mond le 
a főtanfelügyelő

HIRDETÉS

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4452
1 amerikai dollár USD 3,4817
100 magyar forint HUF 1,4974
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Közösségépítő népfőiskola 5522 3Mini a dzsesszfeszt, Nem mond le 

 hargitanépe 
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Megújult logóval, honlappal és neMzetközi sztárokkal készülnek a szervezők

Mini a dzsesszfeszt, de erős

a reakcióidőt rövidítenék, a hatékonyságot növelnék

Katasztrófaelhárító járművek a megyének
Új, katasztrófa-elhárításnál be-
vethető járműveket és mentőau-
tókat kap a megye a következő 
év januárjában, az új felsze-
relések a sürgősségei ellátás 
korszerűsítésére nevű projekt 
révén, melynek összértéke több 
mint 20 millió lej. ebből a megyé-
re eső rész több mint 3,5 millió.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Folytatódik az Új felszerelé-
sek a sürgősségi ellátás kor-
szerűsítésére nevű, a Hargi-

ta Megye Tanácsa által a Regio-
nális Operatív Program 2007–
20133 tengelyén megnyert, a 
SMURD sürgősségi egységek 
bővítését célzó program, amely 
a közbiztonság növelését, illetve 
a biztonsági intézkedések és az 
orvosi ellátás minőségének javí-
tását célozza meg. 

A részletekről tegnap Szép 
Róbert, a Hargita Megyei Fejlesz-
tési Igazgatóság vezetője, Birtalan 
József megyemenedzser, vala-
mint Bărcăceanu Ioan Marian, 
a Hargita Megyei Sürgősségi 
Esetek Felügyelőségének (ISU 
Harghita) osztályvezetője adott 
tájékoztatást. A Regionális Ope-
ratív Program keretén belül tör-
ténő fejlesztés a központi régió 

hat megyéjében található Sürgős-
ségi Helyzetek Felügyelőségei-
nek, valamint az ezekhez tartozó 
SMURD-egységek felszerelését 
célozza meg 26 vízzel és habbal 
működő kis- és nagykapacitású 
gépjárművel, 16 elsősegélynyúj-
táshoz szükséges, valamint két 
intenzív ellátáshoz szükséges 
mentőautóval. Emellett 516 
szakembert fognak kiképezni a 
speciális járművek használatára a 
program meghatározott kifutási 
ideje alatt. A januárban érkező 
speciális gépjárműveket a termé-
szeti csapások, ipari, biológiai 
katasztrófák, tűzvészek, erdőtü-
zek okozta károk csökkentésére 
lehet majd felhasználni a nehe-
zen megközelíthető területeken 
is, valamint az összes orvosi ellá-
tást igénylő sürgősségi esetben – 
hangzott el a bemutatón. 

– Az eddig megvásárolt jár-
művekkel, valamint a már meg-
lévők modernizálásával főként 
a mobil bevetési egységek átlag 
válaszidejét szeretnénk minél 
inkább csökkenteni. Nagyon 
fontos, hogy a legkorszerűbb jár-
művekkel, eszközökkel álljunk a 
lakosság rendelkezésére, mert a 
nehezen megközelíthető helye-
ken csak ezekkel lehet hatéko-
nyan elhárítani vagy tompítani a 

csapások okozta károkat – emelte 
ki a sürgősségi esetek felügyelősé-
gének osztályvezetője.

Szép Róbert, a fejlesztési igaz-
gatóság vezetője elmondta, Har-
gita megyébe a 27 hónapos lefu-
tású projekt keretében három B2 
típusú, 4x4-es meghajtású, első-
segélynyújtáshoz szükséges men-
tőautó, három vízzel és habban 
dolgozó, kiskapacitású, valamint 
egy ugyanilyen szerepet betöltő, 
nagykapacitású speciális jármű 
érkezik majd, amelyeket a sür-
gősségi esetek felügyelőségének 
kiképzett munkatársai fognak 
használni. 

Birtalan József megyemene-
dzser szerint nemcsak a lakosság 
biztonsága nő a beruházás révén, 
hanem a készenléti egységek 
munkatársai is jobb feltételekkel, 
nagyobb biztonságban dolgoz-
hatnak. – Ez a nyertes pályázat 
folytatása a 2010 májusában be-
fejezett, Különleges felszerelések 
beszerzése a sürgősségi helyzetek-
ben való beavatkozási rendszer 
kapacitásának és minőségének 
javítása céljából és a sürgősségi 
orvosi ellátás és a szakképzett el-
sősegély szolgáltatása érdekében a 
7. Központi Régióban című pro-
jektnek – tájékoztatott a megye-
menedzser.

csík

nemzetközivé avanzsál idén a 
Mini jazz Fesztivál: a romániai 
és magyarországi sztárok mel-
lett európa más országaiból, 
sőt amerikából is érkeznek elő-
adóművészek. a június 29-től 
július 1-jéig tartó dzsessz-zenei 
seregszemle egyik különleges-
sége a nu-dzsessz műfajban vi-
lághírű németországi club des 
Belugas lesz.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Újra dzsessz tölti be a Mikó-
vár udvarát: a június 29-től 
július 1-jéig tartó Mini Jazz 

Fesztivál – az idei meghívottakat és 
az előző három kiadás elismertségét 
tekintve is – nemzetközi rendez-
vénnyé nőtte ki magát.

sztárelőadók a színpadon
– Ha a fesztivál húzóneveit kell 

említenem, elsőként Harcsa Vero-
nika jut eszembe, mert szerintem ő 
zseniális. De nem is lehet sorrendet 
felállítani, mert ugyanilyen külön-
leges Gereben Zita is, vagy itthon-
ról Luiza Zan, aki most amerikai 
zenészekkel jön. Aztán húzónév a 
Bohém Ragtime Band vagy a Fábi-
án Juli és dj Zoohacker kettőse is, 
hiszen ők az Erovíziós Dalfesztivá-

lon is részt vettek nemrég, és most 
Sárik Péter dzsessz-zongoristával 
kiegészülve táncoltatják meg a 
közönséget. Ám a legnagyobb 
mégis a németországi Club Des 
Belugas, akik világhírűek immár 
nu-dzsessz műfajban, ráadásul 
nemcsak ezt a modern vonalat 
képviselik, hanem a hagyományos 
dzsesszt is játsszák, így minden 
korosztályhoz szólnak majd – 

részletezte a fesztivált szervező 
Szilágyi Nóra énekesnő.

Modernebb külsőt kapott 
a honlap is
Az idén egyébként logó pá lyá-

zatot is hirdettek, ráadásul az ese-
mény rangjának nőttével az imidzs-
váltás mellett a szervezők csapatának 
bővítése is szükségessé vált. – Annyi 
jó munka érkezett be a pályázatra, 

hogy a bőség zavarában azt sem 
tudtuk, melyiket válasszuk. Én elfo-
gadtam a társaim ösztönzését, hogy 
haladni kell a korral, ezért a logóval 
együtt a honlapot is szebbé, job-
bá tettük. Akit érdekel, kattanjon 
rá: www.jazzfestival.ro  – jelezte a 
szervező. Szilágyi Nóra az idei ren-
dezvény költségvetéséről végleges 
számot még nem tudott mondani, 
de annyit elárult, a fesztivál költségei 

valahol 150 ezer lej körül lesznek, 
mert – ahogy fogalmazott – a minő-
séget meg kell fizetni.

jó a támogatók között lenni
A szükséges anyagi keret nagy 

részét pályázatok útján szerezte 
meg a csapat, ezenkívül nagyobb 
összeggel száll be a buliba a városi 
és a megyei önkormányzat is. – A 
többi pénzt olyan helyi támogatók-
tól igyekszünk összegyűjteni, akik 
szívesen áldoznak egy ilyen rangos 
kulturális eseményre – fogalma-
zott Szilágyi Nóra, örömét fejezve 
ki, amiért sikerült olyan színvonal-
ra emelniük az évek során a ren-
dezvényt, hogy sokaknak jó érzés 
a támogatók között szerepelni. 
A fesztivál újdonságai közé tarto-
zik, hogy második és harmadik nap 
délben játékra hívják a gyerekeket, 
azaz interaktív foglalkozásra, amit 
pedagógusok tartanak, és közben a 
szülőket kávészünetre csalogatják, 
ahol a dzsesszről lesz szó – szintén 
kissé interaktív módon, olyan neves 
művészek jelenlétében, mint példá-
ul Márkus Tibor zenész, egyetemi 
adjunktus, a Magyar Dzsessz-szö-
vetség elnöke. – Ha minden jól 
megy, rangos borkóstolóval bú-
csúztatjuk a napi tevékenységet a fő 
programok, azaz a dzsesszkoncer-
tek előtt – mondta Szilágyi Nóra.

A nu-dzsesszt és hagyományos dzsesszt is játszó német Club Des Belugas két művésze. A fesztivál egyik „nagyágyúja”

ősztől újraindul a mezőgazdasági 
szakoktatás a csíkszentmártoni 
tivai nagy imre szakközépisko-
lában. a hargita Megyei agrár-
kamara 2007 óta szervez felnőtt-
képzéseket ezen a szakterületen, 
adataik azt bizonyítják, van igény 
az ilyen jellegű oktatásra. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

AHargita Megyei Tanfel-
ügyelőség adatai szerint 
még változatlanul jelentős 

azoknak a diákoknak a száma, akik 
a nyolcadik osztály elvégzése után 
nem folytatják tanulmányaikat. A 
fiatalok később aztán a felnőttkép-
zés keretein belül próbálnak képesí-
tést szerezni: az ismeretek pótlására 
való igyekezetet jól mutatja, hogy a 
Hargita Megyei Agrárkamaránál az 
idei szezonban 22 osztályt indítot-
tak annak az 560 személynek, akik 
mezőgazdasági tanfolyamra jelent-
keztek.

– Hargita megye közel 400 000 
hektár mezőgazdasági területtel bír, 
ebből több mint 300 000 hektár 
szántó és legelő, ami alkalmassá te-
szi vidékünket az állattenyésztésre 
és növénytermesztésre. A megye 
gazdasági potenciálját növelné, ha a 
meglévő környezeti adottságokhoz 
képzett szakemberek csoportjai tár-

sulnának. Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő ennek megfelelően a 
mezőgazdasági szakoktatás újraindí-
tását és népszerűsítését már idén pri-
oritásként kezeli: a napokban tarta-
nak megbeszélést a csíkszentmártoni 
Tivai Nagy Imre Szakközépiskolá-
ban egy osztály indításáról. – Ahhoz, 
hogy színvonalas és elismert mező-
gazdasági oktatást nyújtsunk, többet 
kell adnunk, mint amit a fiatalok 
az otthoni gazdaságokban megta-
nulhatnak – fogalmazott Ábrahám 
Klára igazgató, jelezve: az ősztől 
újrainduló osztály tananyagában az 
elméleti oktatás mellett a gyakorlat-
ban kamatoztatott tudásra helyezik 
a hangsúlyt. – A helyi vállalkozókkal 
és a Hargita Megyei Agrárkamarával 
is felvettük a kapcsolatot annak ér-
dekében, hogy a fiatalok mintagaz-
daságokban tanuljanak – mondta el 
a főtanfelügyelő.  A megyei agrárka-
mara adatai is azt mutatják, hogy van 
igény erre a típusú képzésre. Az álta-
luk indított mezőgazdasági képzése-
ken mindig túljelentkezés van. – Az 
uniós pályázatoknál követelmény, 
hogy a pályázónak mezőgazdasá-
gi végzettsége legyen. Ezért 2007 
óta folyamatosan pótoljuk ennek 
hiányát, minden évben szervezünk 
képzéseket, de így sem tudjuk lefed-
ni az igényeket – nyilatkozta Máthé 
Emma, az agrárkamara igazgatója. 

Mezőgazdasági szakoktatás csíkszentMártonBan

Felnőttképzés helyett
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Körkép
csík

A tavaly rukkolt elő a kezdeményezéssel az 
akkori tanügyminiszter, Daniel Funeriu: be kell 
kamerázni azokat a helyiségeket, amelyekben 
sor kerül az érettségi vizsgára. Ezt azért tartotta 
szükségesnek és indokoltnak, hogy elejét vegyék a 
szerinte elharapózott csalásoknak, visszaélések-
nek, nevezetesen a puskázásnak, a másolásnak, 
valamint a felügyelő tanerők elnéző magatartásá-
nak. Nem mondanánk, hogy a tanügyminiszter 
osztatlan sikert aratott a kezdeményezésével, azon nyomban bí-
rálatok 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 követő miniszterek is. A jelek szerint 
a bekamerázást vesszőparipájának tartja a jelenlegi megbízott 
miniszter, Liviu Pop is, aki egy hét leforgása alatt kétszer is visz-
szatért erre a témára. A múlt pénteken szorgalmazta a kamerák 
mielőbbi felszerelését, hétfőn pedig egy újabb sajtótájékoztatóján 
leltárt is készített: a 638 vizsgaközpont számára 3107 kame-
rát kell megvásárolni és további 4520-at azon helyiségek szá-
mára, ahol majd a záróvizsgára 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 ke-
rülni. Megfogalmazta a „használati utasítást” is: „A kamerá-
kat a diákokra kell irányítani, 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” érettségi vizsgája, nem szereltek fel ka-
merákat. A miniszter nyomban intézkedett, és elrendelte, hogy 
még kedden szereljék fel azokat a fránya kamerákat a két bákói  
vizsgaközpontban. Amúgy más szempontból is meglepetés szü-
letett a bákói érettségin, hisz a beiratkozott 929 tizenkettedik 
osztályos diák közül csak 875 jelent meg. De ez egy más ügy. 
Térjünk vissza a kamerák ügyére. Hogy azt annak idején kez-
deményezte az akkori miniszter, az az általa tanúsított (és az 
utódai által is felvállalt) magas fokú bizalmatlanságot testesíti 
meg – térfigyelő kamerák formájában. Az igaz, hogy Daniel 
Funeriunak annak idején kellemetlen meglepetésben volt része, 
mert bizalmával úgymond visszaélt egyik közvetlen munka-
társa, nevezetesen az egyik személyi tanácsadója, aki jogszerűt-
lenül pályázott, illetve nyert el uniós pénzforrásokat. Lehet, ez 
tette a miniszter urat bizalmatlanná nemcsak saját munkatár-
saival, hanem magával a tanügyi rendszerrel, annak szereplő-
ivel 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 sze-
rint azokban az eredményekben, pontosabban 

jegyekben sem, amelyeket a diákok kaptak az iskolai évek fo-
lyamán. Mondjuk ezt, mert gyakorlatilag nemigen lehetséges, 
hogy egy tantárgyból 7-8-as átlagjegyet elérő diáknak ne sike-
rüljön az adott tantárgyból az érettségi vizsgája (természete-
sen előfordulhatnak szerencsétlen véletlenek 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 jellegű, az egész oktatá-
si folyamatot érintő intézkedésekre. Másképpen 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 helyreállíta-
ni a bizalmat, hanem az érdembeli jobbításra. Azt tartják, 
hogy az adócsalást meg kell előzni, meg kell fékezni, mert ez a 
célravezető módszer. Valahogy így vagyunk ezzel az érettségi 
vizsgával is, mert ha nem így lesz, akkor megtörténhet, hogy 
többe kerül a leves, mint a hús.

Bekamerázott bizalmatlanság

                          NézőpoNt n Hecser Zoltán

hargitanépe

Komoly gondot okoz a szakem-
berhiány a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház tüdőgyó
gyászati osztályán, ahol jelen 
pillanatban még két szakorvos 
dolgozik ideiglenes bedolgozói 
szerződéssel, ám közülük egyik 
rövidesen távozik, a másik pe-
dig – értesüléseink szerint – 
egyedül nem vállalja a munkát. 
A kórház menedzsere szerint a 
nyarat rezidens orvossal pró-
bálják átvészelni.

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

Pneumológus szakorvos és 
belgyógyász dolgozik jelen
leg a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház tüdőgyógyásza
ti osztályán, mindketten ideiglenes 
bedolgozói szerződéssel. A bel
gyógyász rövid időn belül távozik 
az osztályról, hiszen bedolgozói 
szerződése lejár, a pneumológus 
szakorvos pedig, mivel informáci
óink szerint más városban is tevé
kenykedik, egyedül nem vállalja 
az osztály működtetését. Ha pedig 
nincs pneumológus, nincs tüdő
gyógyászati osztály sem, az egész
ségbiztosító pénztár ugyanis csak 
akkor finanszírozza az osztályt, ha 
van megfelelő szakember. 

– Nem fog az az eset előfor
dulni, hogy ne legyen tüdőgyó
gyászunk – jelentette ki dr. De
meter Ferenc, a kórház mene
dzsere. Azt mondta, a nyár lesz 
rizikós, őszig kellene kihúzzák 
valahogy, amíg végeznek fiatal 
pneumológusok. Megoldásként a 

nyár idejére, a távozó bel gyó gyász 
szakorvos helyére belgyó gyász rezi
denst helyezne, aki a pneumológus 
szakorvos irányítása és felügyelete 
alatt dogozhatna. 

Demeter Ferenctől megkér
deztük, mennyire vehető kész
pénznek, hogy ősszel valóban 
jön frissen végzett tüdőgyógyász 
a csíkszeredai kórházba? Azt kö
zölte, több szálon is folytatnak 
tárgyalásokat, ugyanakkor abban 
is bízik, hogy szeptemberben visz
szajön a kórházhoz az a szakorvos 
is, aki jelen pillanatban külföldön 
dolgozik.

A csíksomlyói épületben mű
ködő másik, a fertőző betegsé
geket kezelő osztályon is súlyos 
szakemberhiány van, ugyanis már 
jó ideje egyetlen fertőzős szakor
vos látja el a betegeket. A kórház
menedzser erről azt mondta, ez 
esetben is több orvossal tárgyal
nak, kettő közülük ígéretesnek is 
tűnik, tehát elképzelhető, hogy 
megoldódik a szakemberután
pótlás.

– Csak azt nem tudjuk, hogy 
mikor, két hónap vagy hat hónap 
múlva – jelentette ki Demeter 
Ferenc. 

Égető orvoShiány A cSíKSzeredAi tüdőgyógyáSzAti oSztályon

Rezidens orvossal húznák ki 
Mától pihenőSzAbAdSágrA Megy

Nem mond le 
a főtanfelügyelő

Ősszel frissen végzett tüdőgyógyászt szerződtetnének a kórházba. Sürgős tennivalók

Miután az utóbbi napokban több, 
a helyhatósági választásokon 
jelöltként induló főtanfelügye-
lőt leváltottak az országban, 
politikai nyomást gyakorolnak 
kormányzati részről Ferencz Sa-
lamon Alpárra is, a lemondását 
sürgetve. hargita megye főtan-
felügyelője úgy látja, nem hagy-
hatja cserben a vizsgák előtt 
sem kollégáit, sem a diákokat – 
mint lapunknak megerősítette, 
kinevezése folyó év augusztus 
31ig tart.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Atanügyi törvény értelmé
ben nincs közalkalmazotti 
státusza a főtanfelügyelő

nek, ezért nem enged a politikai 
nyomásnak Ferencz Salamon Alpár 
főtanfelügyelő, aki megyei tanácsosi 
mandátumért indul a helyhatósági 
választásokon. Mivel nem lát össze
férhetetlenséget betöltött funkciója 
és politikai szereplése között, nem 
látja okát a lemondásnak sem – an
nál is inkább, mert nem akarja cser
benhagyni a pedagógusokat és a di
ákokat a vizsgák előtt – nyilatkozta a 
Hargita Népének. A főtanfelügyelő 
úgy véli: ha lemondana, megkönnyí
tené azok dolgát, akik most távozását 
akarják elérni. Ugyanakkor kijelen
tette, nem a székéhez való ragaszko
dásból utasította vissza a lemondást, 
hanem azért, mert már tapasztalta, 
hogy menet közben átvenni a me
gye közoktatásának irányítását rend

kívüli mértékben, negatív irányba 
befolyásolja a tanfelügyelőség mű
ködését, a vizsgák megszervezését, 
a tanévzárást, illetve a tanintézmé
nyek mindennapi tevékenységét. 
Amennyiben mindenáron el akarják 
távolítani a főtanfelügyelői székből, 
elvárja, hogy a leváltás a törvényes 
keretek között, a határidők betar
tásával történjen, másnaptól legyen 
felelős főtanfelügyelő, és valaki alá
írásával vállalja a felelősséget ezért az 
intézkedésért – jelentette ki.

– Annak érdekében, hogy a vá
lasztási kampány időszakában ne 
legyek támadható, holnaptól június 
11ig pihenőszabadságra megyek 
– nyilatkozta lapunknak tegnap 
Ferencz Salamon Alpár, jelezve, a 
tanfelügyelőség operatív vezetését 

Parfeni Aurora főtanfelügyelőhe
lyettesre bízta. Szintén a főtanfel
ügyelőhelyettes látja el az érettségi 
nyári vizsgaidőszakában a vizsgabi
zottság elnöki funkcióját, a nyolcadi
kosok záróvizsgájának koordinálásá
val ugyancsak őt bízta meg a tovább
ra is funkcióban levő főtanfelügyelő.

 
A főtanfelügyelő, mi-
vel nem lát összeférhe-
tetlenséget betöltött 
funkciója és politikai 
szereplése között, nem 
látja okát a lemondás-
nak sem.
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csík

Körkép

Időszakos útlezárások pünkösdkor

A Szék útján csak gyalogosforgalom lesz

MásodIk kerekasztal a natura 2000-es területekről

Párbeszéd a természeti értékekért

Csíkszereda polgármesteri Hi-
vatala a csíksomlyói ferences 
rendházzal közösen kidolgoz-
ta a búcsú idejére érvényes, 
közlekedéssel és kereskede-
lemmel kapcsolatos intézke-
déseit. Megállási és behajtási 
tilalomra már péntektől lehet 
számítani.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Útlezárások lesznek Csík
somlyó körzetében pün
kösdkor, az előző évek 

gyakorlatához hasonlóan. A pol
gármesteri hivatal közleménye 
szerint már pénteken reggel 6tól 
megállási és parkolási tilalmat ve
zetnek be a Szék útján, a Kájoni 
János és a Nagymező utcában. 
Ugyanitt péntek este 8 és szombat 
reggel 6 óra között részleges útle
zárásra kell számítani. Szintén be
hajtási tilalom lesz az Apor Péter, 
Csobotfalva, Ferencesek, Kájoni 
János, Malom, Lovarda, Nyírfa, 
Bánya, Somlyó pataka, Köves, 
Barátság, Somlyó, Szentkirály, 
Sarkadi Elek, Szék, Szék II, Szé
kely Mózes, Fodorkert, Kas, Tas, 

Huba, Töhötöm utcákban, ahová 
az állandó lakhellyel rendelkező 
lakosok, és a polgármesteri hi
vatal által kibocsátott behajtási 
engedéllyel rendelkező autósok 
hajthatnak be.

Május 26án, szombaton 6 és 
24 óra között tilos lesz a közleke
dés a Nagyrét utcában (a Lukoil 
benzinkúttól a Márton Áron ut
cáig), a Taploca utcában, a Már
ton Áron utcában (a Román Fej
lesztési Banktól – BRD – a Szék 
útjáig), a Szék úton, a Kájon János 
utcában (a 2es és 22es házszám
ok között), a Pálfalva felé vezető 
úton (a Nagymező utcáig), vala
mint a Nagymező utcán. 

Szombaton 6 óra és vasárnap 
16 óra között a Nagymező utcá
ban csak a Rendőrség, a Csend
őrség, az Oltul Sürgősségi Esetek 
Felügyelősége, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat, a Vöröskereszt, 
a Hargita Megyei Salvamont 
Hegyimentő Közszolgálat, a Har
gita Megyei Mozgássérültek Egye
sülete, valamint az Eco Csík Kft., 
az Euro Ecologic Kft. és a polgár
mesteri hivatal engedélyével ren
delkező járművek hajthatnak be. 
A Szék útja május 27én, vasárnap 

16 óráig lesz lezárva. A behajtási 
engedélyeket a polgármesteri hi
vatal bocsátja ki, ezek tartalmazni 
fogják az autók rendszámát. Az 
engedéllyel rendelkező autók is 
csak a Jakab Antal Tanulmányi 
Ház, a Caritas, valamint a Fodor 
Ház udvaráig hajthatnak be.

A Hargita Megyei Mozgás
sérültek Egyesületének autói 
2012. május 26án, szombaton 
szabad behajtást kapnak a lezárt 
utcákba, kivételt csak a Szék útja 
képez. A Hargita Megyei Moz
gássérültek Szervezete ezúton is 
felhívja az érdekeltek figyelmét, 
hogy a Máltai Ifjúság önkéntese
ivel közösen pünkösd szombat
ján biztosítja a sérült személyek 
Somlyóra való szállítását. Az 
igényléseket május 25én 15 óráig 
fogadják a 0266–316204es vagy 
0744–146479es telefonszámo
kon vagy a handicap@sec.ro 
email címen. A szentmise hely
színére a Csíktaploca–Szépvíz 
útkereszteződéstől (Nagymező 
utcai útlezárás) indulnak a jár
művek 8.15 órától. Visszafelé a 
szentmise végeztével indulnak az 
autók, és a csíktaplocai útkeresz
teződéshez érkeznek.

Másodszor hívták nemrég tárgya-
lóasztal mellé az alcsíki-medence 
natura 2000-es övezetét gondozó 
aCCent Geoökológiai szervezet 
képviselői az összes érintettet, 
bemutatva a jogszabályok által 
előírt – és immár a módosítási ja-
vaslatokkal kiegészített – ideigle-
nes belső szervezési és működési 
szabályzatot. a megbeszélésen a 
területtulajdonosok, önkormány-
zatai képviselők, a vízügyi és kör-
nyezetvédelmi intézmények szak-
emberei vettek részt.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az egy hónappal ezelőtti ke
rekasztalmegbeszélést kö
vetően néhány módosító 

javaslattal kiegészítve a napokban 
elfogadták az érintettek az Alcsíki 
térség Natura 2000es területének 
ideiglenes működési szabályzatát. 
A következő lépésben a terület 
gondnokságát ellátó zöld szervezet 
a részletes menedzsmenttervet kell 
elkészítse, amelyet majd a környezet
védelmi minisztériumban hagynak 
jóvá. A párbeszéd építő jellegűnek 
bizonyult, sikerült néhány vitás ál
láspontban közelítenie a feleknek.

– El kell mondanom, hogy víz
ügyi, árvízvédelmi szempontból bi
zonyos védett állatok, például a hó
dok komoly gondokat okoznak. Azt 
ugyan nem vitatjuk, hogy megfelelő 
életteret kell biztosítani az állatok 

számára, ám szeretnénk, ha ez nem 
gátolná az árvízvédelmi munkálato
kat. Felmerült megoldásként külön
böző fafajták telepítése a folyópart
ok mellé, azonban ezt úgy kell majd 
megoldani, hogy ne csökkenjen a 
meder szállítási kapacitása, amit 
vagy a gátak megemelésével, vagy 
mederszélesítéssel kell megoldani – 
jelezte Darvas János, a Hargita me
gyei vízügyi hatóság főmérnöke.

– A részletes menedzsmentterv 
majd pontosítja, hogy éppen melyik 
az a konkrét helyszín, ahol lépni kell 
valamely védett növény vagy állatfaj 
életterének konzerválása érdekében. 
Jönnek a szakemberek, alapos ku
tatást követően azonosítják majd 
azokat a pontokat, ahol védelemre 
szorul az élővilág, addig mondhatni 
minden, ami a hagyományos gaz
dálkodást illeti, marad a régiben – 
nyilatkozta Pilbáth Attlia elnök, az 
Alcsíki térség Natura 2000 kezelője, 
az ACCENT GeoÖkológiai Szer
vezet képviselője. 

Az önkormányzatok részéről is 
jónak találták a párbeszédre felhívó 
kezdeményezést, és elhangzott: egy
re nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
községek területén fellelhető termé
szeti értékek konzerválására.

– A gazdákat egyrészt nem kell 
leszoktatni a hagyományos gazdál
kodásról, másrészt azt kell bennük 
tudatosítani, hogy nem szabad úgy 
elmenniük a korszerűsítések, gépe
sítések irányába, hogy az ártson a 

létező természeti értékeknek – véle
kedett Kencse Előd, Csíkszentimre 
polgármestere.  A végleges menedzs

mentterv feltehetően mindenki 
számára megfelelő lesz, mivel igazá
ból nem szerepelnek majd tiltások 

benne – főként az érintett területen 
folytatott hagyományos gazdálkodá
si módszerek alkalmazását illetően.

A csíkszeredai Zöld SzékelyFöld Egyesület elindította 
Madárlátta Alcsík elnevezésű projektjét, melynek az 
a célja, hogy a csíkszeredai 5–7. osztályos diákokkal 
megismertesse az Alcsíkimedence Natura 2000es 
területének védett madárvilágát.

– Célcsoportunk május és szeptember között ma
dárismereti vetélkedőn fog részt venni, amelynek része a 
védett területen szervezett felkészítő terepgyakorlat is. 
Ezáltal a diákok megismerkednek az Alcsíkimedence 
madárvilágával, megtudják, melyek a védett terület 
élővilágát veszélyeztető tényezők, és milyen intézke
dések segíthetnek a fajok sokféleségének megőrzésé

ben. A diákoknak május elején madármegfigyeléseket 
szerveztünk, ezeken részletes információkat kaptak a 
madarak sajátosságairól, megkülönböztető jeleiről, de 
láthatták az élőhelyeiket érintő káros hatásokat is. Ezt 
követően a szülők jelenlétében bemutatót tartanak a 
megfigyelésükről, emellett pedig különböző vetélke
dőket szerveznek egymás között – tájékoztatott An
tal Imola, a projekt koordinátora. A projekt a MOL 
Románia és a PolgárTárs Alapítvány támogatásával 
valósul meg a Zöldövezet – Védett területek program 
keretén belül, az Accent GeoÖkológiai Szervezettel 
partnerségben. (Tamás Attila)

Madárlátta alcsík 

nagy visszhangra talált olvasóink 
körében a novemberben közölt 
riportunk, amelyben az oltfalusi 
tímár erika és öt kisgyermeke ne-
héz helyzetét mutattuk be. sokan 
már akkor eljuttatták adományai-
kat a családnak, de szép számmal 
voltak olyan személyek is, akik 
pénzt adtak megsegítésükre. az 
összegyűlt összegből állatokat, 
vetőmagokat kap a család.

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro

Bújik az ágyásokban a vete
mény, és két malac is ott 
röfög az ólban – ezek már 

mind a Tímár Erika tulajdonát 
képezik. Az öt kisgyermekét neve
lő, Oltfaluban élő asszonyt tavaly 
novemberben közölt riportunk 
nyomán sokan felkeresték, jószívű 
adakozóknak köszönhetően volt 
tűzifájuk a télre, segítő szándé
kúak vittek tartós és friss élelmet, 
tisztítószereket, elektronikai és 
ruházati cikkeket – így akkor úgy 
tűnt, hogy a telet éhezés nélkül át 
tudja vészelni a család. Ezért dön
tött úgy a riport szerzője, Forró
Erős Gyöngyi, lapunk munkatár
sa, hogy azt a pénzt, amit ugyan

csak adakozni szándékozók általa 
kívántak eljuttatni a családnak, 
összegyűjti, és tavasszal próbálja 
rendeltetésszerűen felhasználni.

– Sokan vittek adományokat 
decemberben a családnak, többen 
személyesen is adtak pénzt az asz
szonynak, hogy a mindennapi élet
ben boldoguljon, ezért úgy gondol
tam, jobb, ha a pénzadományok egy 
részét eltesszük, és tavasszal megpró
báljuk olyasmire költeni, amiből a 
jövő télre tele tudják rakni a kamrát, 
hűtőt, pincét – mondta ForróErős 
Gyöngyi. Az ajánlat Tímár Erikának 
is tetszett: előkészítette az ágyásokat, 
elültette a megvásárolt vetőmagokat, 
így ma már gyomlálhatja a zöldellő 
veteményt a konyhakertben. Szerdán 
tovább gyarapodott a Tímár család 
„gazdasága”: két malacot és azoknak 
való táplálékot vásároltak a télen 
összegyűlt pénzből. Van még a pin
cében a tavalyi napszámosmunkáért 
kapott krumpliból, ha nőnek, már 
zöldet is kaphatnak az állatok, így 
remélhetőleg szépek, nagyok lesz
nek, és lesz, amit levágni a télre. Ha 
pedig sikerül a „rókabiztos” ketrecet 
elkészíteni, csirkékre is futja még a 
pénzből, az üresen álló ágyásokba 
pedig palántákat is vesznek.

HáztájI állatok, vetőMaGok a tíMár Családnak

Célba jutott adományok



csíkszentimre
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Csíkszentimre mondhatni „civil 
falu”, hiszen erős közösség lé-
tezik, rengeteg a különböző civil 
kezdeményezésre épített tevé-
kenység, de az infrastrukturális 
beruházások terén is sikerült 
számottevően előre lépni az el-
múlt években: ivóvíz- és csator-
nahálózat épült, megújultak a 
középületek, és sikerült rendez-
ni az akadozó áramellátás régi 
gondját is – számolt be Kencse 
Előd polgármester.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A megyei tanács sikeres 
pályázatának köszön-
hetően megújult a tele-

pülés főutcája, ma már teljesen 
más arculatú település köszön-
ti a látogatókat. Kellett ehhez 
azonban a helyi önkormányzat 
többi infrastrukturális beruhá-
zása is, hiszen a község megújult 
középületei is hozzájárulnak a 
rendezett faluképhez. Emellett 
kiépült a szennyvízcsatorna, fo-
lyamatban van az ívóvízhálózat 

végleges kialakítása is. A köz-
épületekről szólva Kencse Előd 
polgármester elmondta: sike-
rült felújítani a községházát, a 
„nagyiskolát”, a pálszegi iskola 
új nyílászárókat, tetőszerkeze-
tet kapott. Felújították a kultú-
rotthont is, de újjászülettek az 
egészségügyi ellátást biztosító 
intézmények is. A helyi orvosi 
rendelő épületét központi fű-
téssel szerelték fel, kicserélték a 
nyílászárókat, de felújították a 
fogorvosi rendelőt is. Emellett 
játszóteret alakítottak ki, hozzá-
láttak a napközi otthon építésé-
hez is.

– A legutóbbi népszámlálás 
adatai alátámasztották, hogy a 
községben pozitív a demográ-
fia, ezért kiemelt prioritásként 
kezeljük a napközi ügyét. A 
közel 2100 lakosú faluban 258 
a gyerekek száma, ami gyarapo-
dásnak számít az elmúlt évekhez 
képest – fogalmazott Kencse. Az 
önkormányzat megvásárolta a 
Henter-kúriát, ahol a tervek sze-
rint az épület egyik szárnyában 

falumúzeumot létesítenének, itt 
a településről összegyűjtött régi 
használati tárgyakat, népművé-
szeti értékeket állítanánk ki, de 
a végső cél az épület felújítását 
követően egyfajta kulturális 
központ működtetése lenne. Si-
került végérvényesen megoldást 
találni egy régi gondra, az inga-
dozó feszültségű áramellátásra, 

amely bizonyos falurészeken sok 
bosszúságot okozott. – A mosó-
gép bizonyos esetekben el sem 
indult, a 220 volt helyett 180 ha 
volt a vezetékekben – emlékez-
nek vissza az érintettek. 

– Elég sok kilincselést köve-
telt az ügy az áramszolgáltató-
nál, de végül sikerült kiharcolni, 
hogy a saját költségükön építse-

nek két transzformátor-állomást, 
ami megoldotta az áraminga-
dozás gondját – nyilatkozta a 
község polgármestere. Emellett 
épült tűzoltószertár, és jelenleg is 
dolgoznak a sportpálya építésén. 
Ugyanilyen fontosnak tartják a 
környék turisztikai potenciáljá-
nak kihasználását, kiemelten a 
Büdösfürdő kínálta lehetősége-
ket váltanák készpénzre. Az el-
képzelések szerint többek között 
újonnan épített hagyományos 
népi fürdő szolgálná a gyógyulni 
vágyókat az említett helyszínen. 
Számokban kifejezve az elmúlt 
időszakban a községi beruházá-
sok értéke közel 7,15 millió lej. 
– A háztartások számára lebont-
va ez 9872 lejt jelentene, illetve 
egyénenként 3538 lejt. A helyi 
lakosok jól tudják, hogy adók és 
illetékek címén senki nem fize-
tett be ekkora összeget a község-
házán, így az adatokból kiderül, 
hogy a beruházások oroszlán-
részét külső forrásokból sikerült 
megvalósítani – elemezte a pol-
gármester.

Községfejlesztés külső forrásból

Hagyományteremtő és felfede-
ző céllal indult Csíkszentimrén 
az a kezdeményezés, amely ré-
vén a falu értékeit szeretnék 
fel színre hozni, megmutatni, 
amiket majd tudásorientált 
képzésekkel szeretne felka-
rolni és továbbvinni a szervező 
egyesület. Ennek első, látvá-
nyo sabb mozzanata május 
25-én, pénteken lesz, amikor 
a már elkészült felmérés ered-
ményeit ismertetik a szakem-
berek a falubeliekkel, ami után 
a csíkszentimrei hagyományos 
termékek vásárára is sor kerül, 
egyelőre inkább bemutatkozó 
céllal.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nagy tervben gondolko-
dik a három jogi személy 
ál tal alapított Szent Imre 

Népfőiskola Csíkszentimrén. Az 
Arany János Általános Iskola pe-
dagógusai, a helyi önkormányzat 
és közbirtokosság társulásából 
2007 óta dédelgetett és idő-
közben létrejött Népfőiskola 
Egyesület legfőbb célja a közel-
jövőben a településen található 
épített, természeti, tárgyi, piaci 
céllal termelt, és nem utolsósor-
ban kulturális értékek felfedezé-
se, továbbvivése, széles közönség 
elé tárása. A kezdeményezők úgy 
gondolják: ezeknek az értékek-
nek a számbavételére, bemutatá-
sára, népszerűsítésére nagy szük-
ség van.

– Szociológusokkal és önkén-
tesekkel készíttettünk felmérést 

a községben, emellett pedig az 
egyesület folyamatosan térképezi 
fel a régi mesterségek művelőit, a 
község értékteremtőit minden-
féle területről. A falu egészének 
előmozdítását tűztük ki legfőbb 
célként, remélhetően a helyi la-
kosok is partnereink lesznek a 
továbbiakban – avatott be az el-
képzelés részleteibe Kencse Előd, 
Csíkszentimre polgármestere, 
valamint Fülöp Kinga alpolgár-
mester.

– Szeretnénk idehozni min-
denféle képzést, amelyeket szak-
avatott mesteremberek tartaná-
nak, a szakszerű kenyérsütéstől 
kezdve a gyümölcstermesztésen 
keresztül például a zsindely-, vagy 
éppen a gyeplőkészítésig. Emel-
lett egy, a település és környéke 
helytörténetét bemutató didakti-
kai-módszertani füzetet is össze-

állítanánk a helyi iskolák számára, 
ahol a diákok fakultatív jellegű 
tanórákon sajátíthatnák el annak 
a környezetnek a hiteles történel-
mét, hagyomány- és szokásvilá-
gát, amelyben élnek – mondta el 
Kencse.

– Előbb a felmérés szakava-
tott szociológusok által készí-
tett kérdőíveit juttattuk el a 
helyi lakosokhoz, az alapkérdés 
némiképpen sarkítva a követke-
ző volt: „önök szerint melyek az 
értékek a településen”. A követ-
kező lépés az adatok kiértékelése 
lesz, majd az igényeknek megfe-
lelően indítanánk a képzéseket. 
A program egy nagyszabású ren-
dezvénnyel indul május 25-én, 
pénteken. A kutatás eredménye-
it Kis Dénes szociológus, falu-
kutató ismerteti a helyi művelő-
dési otthonban a résztvevőkkel. 

Az előadássorozatot a hagyomá-
nyos mesterségek bemutatása és  
a csíkszentimrei termékek vására 
követi, a kiállítás és vásár szom-
baton és vasárnap tart majd – is-
mertette Fülöp Kinga alpolgár-
mester. A kezdeményezők nem 
titkolt szándéka, hogy ezáltal a 
helyi lakosok kedvet kapjanak 
részt venni képzéseken, amelyek 
nyomán a település hagyomá-
nyos értékeit felhasználva kiegé-
szítő jövedelmet vagy akár sta-
bil egzisztenciát alakíthassanak 
ki maguknak.

– Régi gyermekjátékokat 
ele venítenénk fel, emellett pe-
dig szeretnénk, ha minél több 
szentimrei termék is bekapcso-
lódna a Székely termékek sorába, 
így pluszjövedelemhez jutnának 
az itteni emberek, családok. A 
folyamat során különböző ki-

adványokat: füzetet, összeállí-
tásokat és filmet is szeretnénk 
készíttetni a programról, meg-
valósításokról – részletezték az 
elöljárók. – A kezdeményezés 
hosszú távra elképzelt, függet-
len és politikamentes, reméljük, 
kedvező fogadtatásban részesül. 
A Szent Imre Népfőiskolai Egye-
sület vezetője egy helyi fiatal, ifj. 
Szabó Ágoston, aki kézben tartja  
a projektet. Az önkormányzat és a 
közbirtokosság, valamint a helyi 
iskola partnerként szálltak be a 
megvalósításba. Szeretnénk, ha 
Csík szentimre a kezdeményezés 
során szembesülne múltjával, 
történelmével, felelevenített ha-
gyományaival, emellett pedig az 
itt készülő hagyományos termé-
kek is megfelelő piacra találnak 
majd az évek során – mondták el 
bizakodva a község vezetői.

Kencse Előd és Fülöp Kinga. Kezdeményezéstámogatók fotó: tamás attila

A felújításra váró Henter-kúria. Örökségvédelem fotó: mihály lászló / archív

Kulturális és sportélet

Hokiklub, focicsapat, cselgáncs- és tornaegyesület, futóverse-
nyen részt vevő sportolók, civil egyesületek, egyházi ifjúsági 
egyesület, tánccsoportok civil falu kezdeményezés, Zöld fák 
fúvószenekar és huszáregyesület is működik Csíkszentimrén. 
– Önkormányzatként támogatjuk őket, melléjük állunk a le-
hetőségek szerint, mivel ők viszik tovább a falu hírnevét. A 
sportéletben, legfőképp a hokiklubban hangsúlyt fektetünk az 
utánpótlás-nevelésre, az aktív tevékenységre. Pedagógusi iskolai 
egyesület is található Csíkszentimrén, Liliom Egyesület néven. 
Rendezvényeink közül kiemelkedik a Margit-napi búcsú, vala-
mint a falunapok, emellett minden alkalommal részt veszünk a 
Kárpát-medencei Szent Imre-találkozókon, ahol minden Szent 
Imre nevű település képviselteti magát a térségből – számolt be 
a falu civil és kulturális életéről Kencse Előd polgármester és 
Fülöp Kinga alpolgármester.

MEglévő értéKEKEt KErEsnEK, HagyoMányos KEzdEMényEzésEKEt KarolnaK fEl

Közösségépítő népfőiskola
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hirdetések

Körkép
az író emlékére nyílik fotókiállítás

Nyirő a napfénytetős stúdióban
Nyirő József földi maradványai
nak tervezett hazaindításával 
egy i dő ben, azaz holnap fotóki
állítás nyílik az író emlékére a 
székelyudvarhelyi Kováts fény
képészet műtermében. Az eddig 
publikálatlan felvételekből álló 
fotókiállítás a tervek szerint a 
nyár folyamán is várja majd az 
érdeklődőket.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Nyirő Józsefről készült 
fel vételekből nyílik ki
állítás holnap délben a 

székelyudvarhelyi Kováts fény
képészcsalád Kossuth utcai mű
termében. A székelyföldi író 
újratemetésének apropóján nyí
ló kiállítás egyediségét az adja 
majd, hogy olyan felvételeket 
állítanak ki, amelyek eddig nem 
voltak elérhetők a nagyközönség 
számára.

Mint Kováts Szidónia, a kiál
lítás ötletgazdája elmondta, férjé
nek dédapja, id. Kováts István jó 
barátja volt Nyirőnek, akivel a két 
világháború közötti évtizedekben, 

Haáz Rezső társaságában bejárták 
a székelyföldi településeket. 

Elmondása szerint a ba
rátságokból adódóan a család 
több olyan fotó birtokában van, 
amelyek eddig publikálatlanok 
maradtak, ezeket szeretnék el
érhetővé tenni a nagyközönség 
számára. A tizennyolc felvételt 
tartalmazó tárlat anyagában több 
családi portrét is megtekinthet 
majd a nagyérdemű, mindemel
lett lesz olyan felvétel is, amely 
az író szülőfalujának látképét 
örökíti meg, azonban akadnak 
olyan fotók is, amelyen Nyirőt 
épp anyaggyűjtés közben fényké
pezte le barátja. 

Az egyik felvételen egy székely 
lakodalom szószólóját faggatja a 
helyi szokásokról az író, a mási
kon egy lövétei menyasszonyos 
házban jegyzeteli az asszonyok 
történeteit. 

A tárlat anyagából természe
tesen nem maradnak ki az író 
székelyudvarhelyi villájában, csa
ládja körében készült felvételek 
sem, de a baráti hármas: Nyirő Jó
zsef, a múzeumalapító Haáz Re

zső és a fotográfus id. Kováts Ist
vánról 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 
csü törtökön műtermünkben 
meg nyílik az író emléke előtt tisz
telgő fotókiállítás – fogalmazott 
Kováts.

A tervek szerint a fotókiállítás, 
a Nyirőemlékház kérdése miatt 
méltóbb hely híján egész nyáron a 
fényképész család műtermében kap 
helyet. Ugyanakkor, mint Kováts 
Szidónia elmondta, természetesen 
ez idő alatt a kiállítás mellett folya
matosan látogatható lesz a fény
képész család még ma is működő, 
ritkaságszámba menő napfény
tetős stúdiója is. A Kováts család 
műtermében egy „élő” múzeumot 
hozott létre, ahol a  fényképezőgép 
exponálásától egészen a fotó sötét
kamrás előhívásig mindent megte
kinthetnek az érdeklődők.

Nem viheti a zarándokvonat Nyirő hamvait 

A román vasúti társaság nem kapott minisztériumi engedélyt arra, hogy 
a Boldogasszonyzarándokvonat szállíthassa Nyirő József maradványait 
– erről a román vasúti társaság bukaresti vezetősége tájékoztatta az újra
temetés szervezőit. Indoklás nincs, a szervezők azt közölték, várják a ro
mán kormányzattól a magyarázatot. A zarándokvonat személyszállító 
vonatként elindul a csíksomlyói búcsúra, a kegyeleti kocsit viszont nem 
viheti magával. Fráter Olivér, az újratemetés szervezője tegnap budapes
ti sajtótájékoztatóján bejelentette: azok a rendezvények, amelyek a ro
mán vasút részvételéhez kötöttek (a gyergyószentmiklósi, máriaradnai, 
csíkszeredai ceremóniák) elmaradnak. Lukács Csaba, az újratemetés 
kommunikációs vezetője tudatta, hogy a temetés programja nem mó
dosult. Arra a kérdésre, hogy várhatóe a temetés megzavarása, megaka
dályozása, Lukács nemmel felelt. Mint elmondta, minden engedélyt 
beszereztek ahhoz, hogy az újratemetés zavartalan legyen.  

eddig nem látott felvételek. egész nyáron látogatható fotó: ifj. haáz sándor
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gyergyó

Körkép

> Lakossági fórum a csatornázási 
munkálatokról. Zónákra lebontva hívja 
lakossági fórumra a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat a lakosságot, hogy felvilá-
gosíthassák őket az éppen zajló csatorná-
zási munkálatokról, és arról, hogy a főve-
zetékek elhelyezése után milyen hivatalos 
eljárások során csatlakozhatnak rá majd 
az igénylők. A tegnap esti fórumra a vá-
ros északi részén lakók voltak hivatalosak, 
ahol megjelent többek között a kivitelező 
cég munkatársa is, megválaszolva a lakók 
kérdéseit. Volt, aki kifogásolta, hogy nem 
ásták eléggé mélyre a vezetékeket – a kivi-
telező képviselője válaszként ígéretet tett 

arra, hogy a panaszokat kivizsgálják, és 
szükség esetén javításokat végeznek. 

> Pápán és Pusztaföldváron jártak 
a maroshévíziek. A Dr. Urmánczy Nán-
dor Egyesület tagjai két meghívásnak is 
eleget téve, május 18–20. között Magyar-
országra látogattak. A Pápa melletti Kup 
településen tevékenykedő Háromhatár 
Kulturális és Sport Egyesület meghívásá-
ra hétfős küldöttség jelent meg a vendég-
fogadó egyesület rendezvényein, amelyek 
kiterjedtek a pápai régióra. Többek közt 
részt vettek a településen rendezett kul-
turális programokon, szavalóversenyen, 

rajz- és festészetversenyen és színházi 
előadásokon, ugyanakkor megismerhet-
ték Pápa nevezetességeit is. Az egyesület 
másik csoportja a Magház Egylet meg-
hívására Pusztaföldvárra látogatott, ahol 
parkavatáson vett részt. A Pleskonics 
András nevét viselő parkban a hattagú 
küldöttség ezüstfenyő-csemetét ültetett. 
A park avatóünnepségén a helyi elöljárók 
mellett beszédet mondott Czirják Kár-
oly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 
elnöke is.

> Tánc mint terápia. Heti egy alka-
lommal táncoktatásra, havonta egyszer 

művészeti foglalkozásokra gyűltek össze 
egészséges és mozgássérült gyermekek. 
A fél éve zajló tevékenységet a MOL Ro-
mánia Gyermekgyógyító programja és a 
Közösségért Alapítvány támogatásával 
tartja a Hóvirág Néptáncegyüttes és a 
Caritas Esély programja. A közös projek-
tet gálaműsorral zárják a programvezetők 
és a foglalkoztatottak: ma este 7 órakor 
Gyergyószentmiklóson mutatják be az 
Énekelve táncolunk című előadásukat a 
művelődési ház nagytermében. A műsor-
ban a táncterápián begyakorolt gyermek-
játékok kapnak hangsúlyt, emellett a Hó-
virág néptánccsoport is színpadra lép.hí
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Az RMDSZ-t kedvezőtlen szín-
ben feltüntető hangulat alakult 
ki Gyergyószentmiklóson, és 
ehhez jelentős mértékben hoz-
zájárult a helyi sajtó is – véli 
Magyari Levente RMDSZ-es 
tanácsos. Példaként említette 
azokat a beruházásokat, ame-
lyeket még az előző RMDSZ-es 
városvezetés kezdeményezett, 
megvalósításukat azonban a 
jelenlegi MPP-s városvezetés 
saját érdemként tünteti fel.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Méltánytalanul elhallgat-
tak eredményeket a vá-
rosban történt beruhá-

zá sok terén, kedvezőtlen színben 
tüntetve fel az RMDSZ-t és a 
szövetség segítségét – hangoztat-
ta Ma gya ri Levente RMDSZ-es 
tanácsos, megjegyezve ugyanak-
kor, hogy „lehettek hibák, té ve-
dések a szövetség részéről is”. A 

tanácsos mégis úgy véli, Gyergyó-
szentmiklóson olyan hangulat ala-
kult ki, amleyben minden hibáért, 
sikertelenségért az RMDSZ-t te-
szik felelőssé, minden megvalósí-
tást, pozitívumot pedig a jelenlegi 
városvezetés érdemeként tüntet-

nek fel. Ebben jelentős szerepet 
tulajdonít a Gyergyói Kisújságnak, 
melynek vezércikkei korábban a 
városvezetés tevékenységét vették 
górcső alá, az utóbbi években vi-
szont az RMDSZ helyi, megyei és 
országos vezetőségéről, tisztségvi-
selőiről szólnak. 

– Nem beszélnek a gyergyó-
szentmiklósi problémákról, eze-
ket egyszerűen szőnyeg alá sö-
pörték, és mindenben a mostani 
városvezetés érdemeit akarják 
kidomborítani – részletezte Ma-
gya ri Levente. Elmondta, a je-
lenlegi városvezetés politikájára 
az elmúlt mandátum idején az 
volt jellemző, hogy „inkább nem 
fogadták el az RMDSZ részéről 
jövő segítséget, csak ne kelljen 
megköszönniük azt” – holott a 
tanácsos szerint olyan elöljárókra 
lett volna szükség, akik képesek 
együttműködni a különféle szin-
teken tevékenykedő tisztségvise-
lőkkel, ezt a lehetőséget pedig ki 

kellett volna használniuk a város 
érdekében, amíg az RMDSZ 
kormányon volt. – A mostani 
városvezetés megvalósításai, ered-
ményei között olyasmik jelennek 
meg, amiket még az előző, sokak 
által szidott, lesajnált városvezetés 
kezdeményezett – közölte a taná-
csos. Példaként említette az ifjúsá-
gi és szociális lakások felépítését, 
a víz- és csatornahálózat kiépíté-
séről szóló beruházást, valamint a 
gyilkostói fejlesztéseket. A víz- és 
csatornahálózat építése kapcsán 
felfedte, hogy két évig késleltették 
a beruházás indítását „a kiskapuk 
keresésével”, a közbeszerzés során 
elveszített kétmillió lej pótlásá-
ban pedig Hargita Megye Taná-
csa nyújtott végül segítséget. A 
tanácsos továbbá egy hosszú listát 
mutatott, amelyen mind olyan be-
ruházások szerepelnek, amelyek 
létrejöttében a különböző szin-
teken tevékenykedő RMDSZ-es 
tisztségviselők segítettek.

Új játszótér épül az ifjúsági laká-
sok melletti területen, a terv sze-
rint június elsején már át is adják 
a begyepesített gyermekparkot. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Javában folynak a munkálatok 
az ifjúsági tömbházak mellett 
lévő téren: a 200 négyzetméteres 

területre tervezett gyermekpark a 
Hófehérke és a hét törpe mese egyik 
figurája után a Hapci nevet kapja. 
A tér elemei között hinta, libikóka, 
mászófal, csúszda, kötéllétra, rugós 
hintaló és tornyos kastély is lesz. A 
faszerkezetű elemeket egy csíkszere-
dai szakcég készítette és szereli fel a 
napokban, a játszótérre gyeptéglákat 
is rendelt az önkormányzat. 

– Be lehetett volna ültetni fű-
maggal is a teret, de akkor az idén 
még nem tudnánk zöldövezetet 
kialakítani. A Hapci játszótér ki-

alakításának költsége meghaladta 
a 25 000 lejt, és még külön 1200 
eurót (mintegy 5300 lejt – szerk. 
megj.) szánunk a gyepesítésre. A 
munkálatok a napokban végződ-
nek, de az átadást csak a június 
elsejei, gyermeknapi ünnepségen 
tartjuk. A játszóteret bekerítjük, 
külön rendszabályzata is lesz a he-
lyes használat érdekében – közölte 
Mezei János polgármester.

A játszótér naponta 8 és 22 óra 
között lesz használható. Az éjsza-
kai rongálások elkerülése érdeké-
ben a helyi rendőrség külön meg-
figyelés alatt tartja, amennyiben 
garázdaságot észlelnek, büntetése-
ket rónak ki a vétkesekre. A most 
elkészült játszótér mellett a nyár 
folyamán újabbakat alakítanak 
ki, terv szerint a Hófehérke mese 
mind a hét törpéje „felbukkan” 
majd a városban. Legközelebb a 
Bucsin negyedben, az 5-ös és 6-os 
lépcsőház közötti részen kezdik el 

az építkezést, ahol majd a Szende 
játszóteret rendeznék be.

A játszótérépítés kapcsán Ma-
gyari Levente RMDSZ-es taná-
csos azt közölte, hogy az ifjúsági 

tömbházak közelében a napok-
ban épülő parkot két évvel koráb-
ban, a lakások átadása után köz-
vetlenül kellett volnaű megépítse 
az önkormányzat.

Faelemeket állítanak fel az új játszótéren. Első a sorban, hat másikat is építenének

MAGyARi Levente RMDSZ-eS tAnácSoS kiPAkoLt

Szőnyeg alá söpört városi problémák

PARkoSítják AZ ifjÚSáGi LAkáSok MeLLetti teRet 

Hapci lesz a neve az épülő játszótérnek

Magyari Levente. Elégedetlen a sajtóval

iv. LovAS konfeRenciA

Közös ügyekről 
tárgyalnak 

negyedik alkalommal szervezik 
meg a Székelyföldi Lovas konfe-
renciát Gyergyószentmiklóson az 
Anda panzióban. A május 30-ra 
tervezett eseményen neves kül- 
és belföldi szakértők előadásait 
hallgathatják meg az érdeklődők 
– jelezte Bajkó tibor főszervező 
és Borboly csaba, az eseményt 
felkaroló megyei tanács elnöke.

J. A. 

Ezer éve lovon jöttünk, ezret 
tovább együtt megyünk! – 
ezt a mottót választottuk a 

konferenciának – hangoztatta Bajkó 
Tibor, a Krigel Sport Egyesület el-
nöke, a IV. Székelyföldi Lovas Kon-
ferencia főszervezője. Elmondta, ez-
úttal is neves szakembereket sikerült 
megnyerni a lovassport, a lótenyész-
tés népszerűsítésére: a meghívottak 
között van dr. Kelemen Attila, a 
Román Lovasszövetség alelnöke, 
a Fogathajtó Bizottság elnöke, dr. 
Barta Róbert, az állami ménesek ve-
zérigazgatója, aki néhány éve a Ro-
mán Lóhatóságot (AHN) vezetve 
sokat tett az ésszerűsített tenyészté-
sért. Dr. Jakab Szilárd zetelaki állat-
orvos amerikai tapasztalatait osztja 
meg, jelen lesz dr. Kádár László, a 
Kovászna megyei sportélet jelentős 
szereplője és Benedek Lukács is, aki a 
lovas turizmusban rejlő lehetőségek-
ről tart előadást. Sándor Barnabás 
csíkszeredai díjugrató a lovas ugratás 
technikáiról, István Péter magyaror-
szági nemzetközi lovasbíró a lóido-
mításról beszél majd. – Rengeteg lo-
vas tevékenységet támogatunk, arra 
törekszünk, hogy egyre nagyobb 
teret nyerjenek. Konszenzusra jutot-
tunk a tanfelügyelőséggel és  lovas 
gazdákkal a lovas foglalkozások, a 
lógondozás tanrendbe építésének 
ügyében. E révén a gyerekek felelős-
séget tanulnak, jellemük is formáló-
dik, elsajátítanak egy szeletet abból, 
ami nemzetként meghatározott és 
meghatároz minket – mondta Bor-
boly. A megyei tanács elnöke szerint 
a hobbi mellett turisztikai lehetőség 
is rejlik a lótartásban. Ezért és egyéb 
hasonló ötletek gyakorlatba ülteté-
séért Hargita Megye Tanácsa támo-
gatja a lovas konferenciát, ugyanak-
kor – tekintettel a térség lóhoz fűző-
dő hagyományaira – a tevékenység 
helyet kap Hargita megye turisztikai 
stratégiájában is.
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Körkép
udvarhely
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Megbeszélést tartottak a balla-
gási ünnepségek lebonyolításá-
ról a székelyudvarhelyi iskolák 
vezetői: az idei helyhatósági vá-
lasztásokra való tekintettel fel-
hívják mindenki figyelmét, hogy 
a ballagási rendezvényeken nem 
hangozhat el köszöntőbeszéd a 
politikai pártok képviselőitől. A 
székelyudvarhelyi középiskolák-
nál érdeklődve azt is megtudtuk, 
hogy mikor tartják a kicsengeté-
si 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 
Líceum igazgatója. – Ha rajtam 
múlna, az egész tanügy politika-
mentes volna. Eddig sem hívtunk 
egyetlen politikust sem. A min-
denkori polgármester kap meg-
hívást, de ő sem politikusként 
lesz jelen. Eddig is tolakodtak a 
pártok, sőt még szekták is: volt 
amikor sikerült őket félretolni, 
volt amikor nem. Most, hogy 
több párt is van, jó az elővigyá-
zatosság. Olyan politikus is volt 
korábban, aki képes volt elfoglal-
ni az öt percet késő főtanfelügye-
lő 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 tisztviselői 
funkciójukban mondjanak beszé-
det és nem politikusként. 

Udvarhelyszéki 
kicsengetések 
Május végén, illetve június 

elején több száz végzős középis-
kolás számára utoljára szólal meg 
az iskolacsengő. A város közpon-
ti kereskedelmi egységeinek na-
gyobb kirakataiban már napok 
óta helyet kaptak a középiskolák 
tablói, az emberek tekintetei a 
2011/2012-es tanév végzőseire 
irányulnak. Összesen 727 közép-
iskolást csengetnek ki. 

A Bányai János Műszaki Kol-
légium ballagói május 29-én ének-
lik a Gaudeamus Igiturt. Délelőtt 
tíztől hat osztály 130 diákja bú-
csúzik 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 lesz 
az ünnepség a Marin Preda El-
méleti Líceumban is, ahol 29 
diákot csengetnek ki. A Bene-
dek Elek Líceumban 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 tartják a 
Tamási Áron Gimnáziumban 
délelőtt tíztől az ünnepélyt: négy 
osztály 113 diákja búcsúzik az is-
kolapadtól.

A Baczkamadarasi Kis Ger-
gely Református Kollégiumban 
június 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 Ház-
ban kerül sor, szintén 2-án. Dél-
előtt 11-től 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 11-től három osztály 82 tanu-
lója búcsúzik az Alma Matertől.

A zetelaki Dr. P. Boros Fortu-
nát Gimnáziumban május 30-án, 
délelőtt tíztől tartják a kicsenge-
tést, ahol 26 végzős diákot ünne-
pelnek.

A korondi szakközépiskolában 
június elsején szólal meg utoljára 
az iskolacsengő: délelőtt tíztől két 
osztály 42 diákja búcsúzik.

Összesen 727 középiskolást csengetnek ki Udvarhelyen. Politikamentes ünnepségeket terveznek fotó: balázs attila

Búcsú Az iskolAtáskától

Nem kérnek a politikából a középiskolák

> A Székely himnuszra és szerzőjé-
re emlékeztek. A 90 éve született Székely 
himnusz évfordulójának tiszteletére tar-
tottak tegnap délután emlékünnepséget 
Csanády György, a himnusz szerzőjének 
tiszteletére állított emléktábla előtt, a 
Bethlen Gábor utcában. A megemléke-
zésen Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere mondott ünnepi beszédet. 
– Ünnepelni, fejet hajtani jöttünk ide, 
hiszen büszkék lehetünk, hogy Csanády 
György megfogalmazta mindazt, amit 
egy székely ember érez legbelül. Köszö-
nettel tartozunk neki, ugyanis szavai nem 
valaki ellen, nem emberek ellen, hanem 

értünk szólnak – fejezte ki tiszteletét a 
polgármester. Gede Mátyás református 
lelkipásztor a Zsoltárok könyvének 90. 
részéből olvasott fel részleteket, mely a 
református egyház himnuszaként él a köz-
tudatban több mint 400 éve. Beszédében 
arra kért, hogy csak az énekelje el a him-
nuszt, aki Isten emberének tekinti magát, 
ugyanis himnusza és imádsága csak Isten 
emberének van. Dr. Gidó Csaba törté-
nésztől megtudhattuk, hogy Csanády 
György hogyan alkotta meg a székelyek 
himnuszát, és Mihalik Kálmán mikor 
zenésítette meg az eredetileg Kantáta cí-
met viselő imádságot. A megemlékezés a 

belvárosi református temetőben Csanády 
sírjánál koszorúzással zárult.

> Idén Páll Lajos kapja a Hargita 
Megyéért Díjat. Korond község szülött-
jét, Páll Lajos festőművészt, költőt tün-
teti ki Hargita Megye Tanácsa az évente 
adományzott Hargita Megyéért Díjjal. A 
díjat a megyei önkormányzat elnöke Bor-
boly Csaba adja át a ma délelőtt 10 óra-
kor kezdődő dísztanácsülésen, a korondi 
katolikus templomban. Páll Lajos 1938. 
április 3-án született Korondon. Művé-
szeti középiskolát végzett, majd a kolozs-
vári képzőművészeti főiskolára járt. 1956 

után az erdélyi megtorlások egyik áldoza-
ta, kizárták a főiskoláról, négy esztendőt 
töltött különböző fegyházakban, mun-
katáborokban. 1962-es szabadulása után 
képzőművészeti és irodalmi munkásságot 
folytatott, emellett gazdálkodott, faze-
kasmesterséget is űzött. Míg festményei 
bővelkednek színekben, költeményei 
már jóval komorabbak, borúlátók, a szé-
kelység jövője miatti aggodalmát tolmá-
csolják. Külön említést érdemel vidéki 
kultúraszervező tevékenysége is. Szintén 
a mai dísztanácsülésen adják át a Hargita 
megye legtisztább és leggondozottabb te-
lepülése verseny díjait is.hí
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Korunk rohanó életmódja, 
a sok stressz, az egészség-
telen táplálkozási szokások 

egész sor betegséget okozhatnak 
testünknek. Lelkünket a számí-
tógépek világa károsíthatja, sokan 
érzéseikben eltávolodnak család-
juktól, barátaiktól, környezetüktől, 
és bezárkózva maguk virtuális vilá-
gába, elmagányosodnak. 

Nem új megállapítás, hogy tes-
ti-lelki egészségünk megőrzésének, 
szervezetünk felfrissítésének egyik 
legjobb módja a rendszeres termé-
szetjárás. Anyagilag nem megterhe-
lő, nem kell hozzá csak elhatározás, 

valamint jó túrabakancs, réteges 
öltözék, egy hátizsák, s máris indul-
hatunk.

Hálásan gondolok az egykori 
Jöjjön velünk gyalogtúra-sorozat 
szervezőire, akik megismertették 
velem a természetjárást, megszeret-
tették a „keresés örömét”. Boldog 
vagyok ugyanakkor, hogy vidékün-
kön most már hetente többféle tú-
rázási lehetőséget is felkínálnak az 
érdeklődőknek: könnyebb és nehe-
zebb útvonalakat, félnapos és hosz-
szabb kirándulásokat, városközeli 
és távolabbi utakat. Mindegyiket 
kipróbáltam. És mind jó volt!

Legutóbb az Erdélyi Kárpát-
Egyesület Csíki Szakosztályának 
ajánlatát választottam. Lelkes kis 
csapatunk a tusnádfürdői Sólyom-
kőt hódította meg egy ragyogó 
hétvégén. S az EKE jól szántott! 
Szakavatott túravezetőnk segítsé-
gével rácsodálkoztunk a bontakozó 
növényzetre, a fejlődő rügyekre, a 
virágba borult fákra, de megismer-
hettünk egy fa tetején pompázó 
ehető gombát is. Magunkba szívtuk 
az erdő illatát, elraktároztuk színeit, 
hangjait. A körülöttünk tobzódó 
mindenséggel együtt testben és lé-
lekben mi is kivirágoztunk. 

Röpül az idő, gyengül az egész-
ségünk. Ne hagyjuk fakulni lendü-
letünket! Gondoljunk arra, hogy a 
modern ember hetente talán több-
ször is feltölti mobiltelefonját. Mi 
miért ne töltekezhetnénk a termé-

szet sokszínű csodáival? Az EKE 
ez alkalommal is jól szántott, ve-
tett, boronált, s ha így folytatjuk, a 
termés is szép lesz. Bízom benne.

Petzinger Klára,
Csíkszereda
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IV. A dolgozat

ARákosi-szorost elhagyva 
a Középcsíki-meden cébe 
érkezünk, melynek Csík-

szeredában a régi katolikus temp-
lom mellett mért magassága 650 
m. A medence Csíkzsögödnél ér 
véget. A Zsögödi-szorost keleten 
az Ördöglik és a Kövesoldal, nyu-
gaton a Kőbánya dombja határol-
ja. Míg északon a Gréces és Bogát 
kristályos kőzetekből áll, és ezek a 
felszínen is megjelennek, addig a 
zsögödi küszöb mindkét oldalán 
vulkáni kiömlési kőzetek, andezi-
tek láthatók. Ez azt jelenti, hogy a 
medencealjzatot képező kristályos 
őskőzetek mélyebben helyezked-

nek el, mint Felcsíkon. S mit ad a 
véletlen! A Kőbánya dombja (ma 
a Caritas-ház áll rajta) nemcsak 
kőkorszaki (obszidián nyílhegyek) 
meg bronzkori leletekkel örven-
deztette meg a kutatókat, hanem 
a hajdani csíkszentkirályi kőbá-
nyában került felszínre 1954-ben, 
egy robbantás alkalmával az a 14 
darabból álló gót kincs is, mely a 
népvándorlás korából maradt itt. 
(Egymásba rakható, félgömb alakú 
ivókupákról van szó, lecsavaroz-
ható talpakkal, amelyek ezüstből 
készültek, a peremükön 1 cm szé-
lességű aranypántokkal. Az arany 
abroncsok finoman cizellált indás 
növényi mintával vannak díszítve. 

Az eredeti kincsleletet dáknak mi-
nősítették, és a bukaresti Román 
Nemzeti Múzeumban őrzik. Ón-
ból és sárgarézből készült máso-
latai a Csíki Székely Múzeumban 
tekinthetők meg. Én egy kiállí-
tás alkalmával láttam őket.) De 
bronzkori település volt a zsögödi 
Várdombon is, ahol a régi majáli-
sok színpada porladozik. A domb 
tetején ma mobiltelefon-antenna 
áll. Az utolsó ásatásokat 1986-ban 
végezték, ahonnan sok bronz ék-
szer és cseréptörmelék került elő.

Tovább folytatva képzeletbeli 
utunkat, az Alcsíki-medencébe ér-
kezünk, egyre jobban közeledve a 
Tusnádi-szoroshoz, megyénk déli 

díszkapujához. Ez egyúttal a legszű-
kebb átjáró és a legalacsonyabb kü-
szöb mifelénk. Itt már nyoma sincs 
a felszíni küszöböknek. A kristályos 
őskőzetek jó 1500 méter alatt rej-
tőznek. Fölöttük diadalmasan tor-
nyosul a Dél-Hargita két szemben 
álló ismert hegytömbje, a nyugati 
Piricske és a keleti Csomád, a Szent 
Anna-tó és a Mohos tőzegláp ott-
hona. A Tusnádi-szorosban az Olt 
magassága már csak 620 m. Maga 
a Tusnád elnevezés is sok minden-
ről árulkodik. A most is selymékes, 
sok helyen mocsaras ártér valami-
kor csupa „tó s nád” lehetett, mint 
ahogy azt székely atyafiaink láthat-
ták. De lehet szláv eredetű szó is, 

hiszen az orosz „tusity” folytottan 
fövő, dunsztolódó ételt jelent! És 
valóban így van, ha a három Tusnád 
környékének fortyogó borvízforrá-
saira gondolunk! 

A geológia segítségével konk-
rétan bizonyítható, hogy a három 
Csíki-medencéből leszűrődött 
tavak vize itt gyűlt fel leginkább, 
mivel az Olt csak nagyon nehezen 
tudta átfűrészelni a tusnádi gátat, 
hogy az egész vízmennyiség hirte-
len lezúdulhasson, és nyugodtan 
folytathassa útját a Háromszéki-
medence felé.

Folytatjuk
Zsigmond Enikő geológus,

Csíkszereda

Milyen gát a BOGÁT-dombja, küszöb-e a GRÉCES-tető? 

Gyalogolni jó
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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

hargitanépe
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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.

hargitanépe
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> 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).
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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.
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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

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.



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.
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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).



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

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 mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–magyar eredetű Dezső jelenté-

se: 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 botanikus, 

természetbúvár 
1931. John Robert Schrie� er Nobel-dí-

jas amerikai � zikus 

Május 23-án halt meg 
1857. Augustin Louis Cauchy francia 

matematikus és � zikus 
1937. John Davison Rockefeller ameri-

kai nagytőkés

Füstmentesen szeretnék élni

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete 
(WHO) 1986-tól május 31-ét Dohánymen-
tes Világnappá nyilvánította. Ez alkalomból a 
Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 
Egészségnevelési Irodája rajzversenyt hirdet 
I–IV. osztályos diákoknak, illetve fogalmazás-
versenyt V–VIII. osztályosoknak Füstmente-
sen szeretnék élni címmel. Beküldési határidő: 
június 11. Cím: Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság, Egészségnevelési Iroda, 
Csíkszereda, Mikó utca 1. szám, 530180. A 
pályamunkákat személyesen is be lehet adni az 
intézmény titkárságára.

pályázat

Csíkszereda Önkormányzata közzétet-
te pályázati felhívását a 2012. év II. félév-
ben megrendezésre kerülő kulturális, isko-
lanapi és i� úsági programok támogatására. 
A II. félévre vonatkozó részletes pályázati 
felhívás és az űrlap, valamint az elszámolási 
útmutató megtalálható az önkormányzat 
honlapján, a www.szereda.ro oldalon a Város-
házi hírek/Pályázatok menüpont alatt. A pá-
lyázatok leadási határideje: június 15. Bővebb 
információkat a 0266–315120/129-es tele-
fonszámon vagy a ruszulyeszter@szereda.ro 
e-mail címen igényelhetnek.

Baricz Gergő-koncert

A III. Székelyföldi Napok keretében Baricz 
Gergő koncertezik ma 18 órától Szentegy-
házán, a helyi kultúrotthonban, valamint 21 
órától Csíkszeredában, a Szakszervezetek Mű-
velődési Házában. A belépés ingyenes.

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: 
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programajánló

III. Székelyföld Napok
A III. Székelyföld Napok rendezvénysoro-

zat mai programja: Hagyományos kézműves- és 
könyvvásár – május 23–25. között Csíksze-
redában, a Megyeháza oszlopterén gyűlnek 
össze és mutatják be míves munkáikat a szé-
kelyföldi kézművesek és friss kiadványaikat a 
térségi könyvkiadók. A vásár látogatói számos 
mesterségbemutatón is részt vehetnek: kö-
télverés, ostorfonás, zsindelykészítés, szövés, 
fonás, ostorfonás, gyékényfonás, bútorfestés, 
rojtbogozás, csipkeverés, nemezelés stb. Szer-
vező: Hargita Megyei Kulturális Központ, 
Hargita Megye Tanácsa, Artisan Székelyföldi 
Kézművesek Egyesülete. Rúzsa Magdi-koncert 
– A IV. Székelyudvarhelyi Városnapok kereté-
ben ma este 21 órától a Minifocipályán (rossz 
idő esetén a Városi Sportcsarnok) lép színpad-
ra Rúzsa Magdi énekes.

Könyvbemutató
A Jelképek a Székelyföldön – címerek, pe-

csétek, zászlók című tanulmánykötetet holnap 
18 órától mutatják be Székelyudvarhelyen, a 
Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrás-
központ előadótermében. A kötetet Róth 
András Lajos, a Haáz Rezső Múzeum Tudo-
mányos Könyvtárának őre és Mihály János 
történész, a kötet szerkesztője mutatja be.

Kiállítás felcsíki fotókból 
Hargita Megye Tanácsa és Műemlékvédel-

mi Közszolgálata szervezésében a Műemlékek 
Székelyföldön című kiállítássorozat első, Felcsík 
témájú fotókiállításának megnyitóját holnap 
18 órától tartják Homoródalmáson, a Szabó 
Gyula Művelődési Otthonban. A bemutatott 
fotóanyag válogatás Ádám Gyula, Macalik 
Ernő és Miklós Csongor felcsíki fotóiból. A 
tárlatot Márton Ildikó nyitja meg. Helyi part-
ner: Homoródalmás Község Polgármesteri 
Hivatala.

az idősek és gyermekek jogairól

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Megyei 
Szociális Gondozási és Gyermekjogvédelmi 
Főigazgatóság végrehajtó igazgatója, Schmidt 
Loránd, aki az örökbefogadási törvénnyel, az 
idős személyek és a gyermekek szociális gon-
dozásával kapcsolatos kérdésekre válaszol. A 
műsor telefonszámai: 0265–307777, 0365– 
424433, SMS-szám 0755–044519, e-mail cím: 
mibensegithetunk@marosvasarhelyiradio.ro. 
Műsorvezető: Agyagási Levente.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–18 óra között 
Csíkszeredában a Vadász utcában és a Barom-
tér 34–84. szám alatt, illetve Zsögödfürdőn a 
Fenyés utcában, Csíkszentkirályon az 1–240., 
a 340–594., valamint a 728–813. szám alatt, 
Csíkszentimrén az 1–400., 409–466., 510–
586. szám alatt és Büdösfürdőn.
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www.parapista.com

– Asszonyom, a ráncfelvarrás remekül sikerült. 
Most olyan az arca, mint a babapopsi!

para

A Hóvirág Néptáncegyüttes és a Gyu-
lafehérvári Caritas EsélyProgram 
mozgássérült gyermekeinek Éne-

kel ve táncolunk című közös előadására lá-
togathatnak el az érdeklődők ma 19 órától 
a gyergyószentmiklósi Művelődési Köz-
pont nagytermébe; május 30-án 17 órától 
a gyergyóalfalusi Pető�  Sándor Művelődési 
Házba; június 6-án 18 órától a gyer gyó cso-
mafalvi Borsos Miklós Művelődési Otthon-
ba; június 8-án 17 órától pedig a gyer gyó-
szárhegyi művelődési házba. 

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Nyirő Józsefnek az Úz 
Bence-történetek hoz-
ták meg az elisme-

rést, sőt: az anyagi sikert is. A 
korabeli lapokban megjelent 
novellák feszes, kerek történe-
tek, ezeket gyúrta össze a ké-
sőbbiekben – Hunyady Sándor 
szavaival élve: – „politírozva”, 
a pesti olvasók szája íze szerint 
átírva az Úz Bence regényt. 
Marosi Ildikó irodalomtörténész felkutatta 
és „puzzle”-ként rakta össze az eredeti Úz 
Bence-történeteket. A kötetet bevezető 
tanulmányában Marosi Ildikó bemutatja 

az író életpályáját, dokumen-
tumokkal igazolva, hogy az író 
1940-ben „országgyűlési képvi-
selő lett, de soha a parlament-
ben és sehol másutt politikai 
beszédet nem tartott, mint az 
Erdélyi Párt alelnöke mérsékelt 
politikai irányzatot képviselt”, 
ugyanakkor „Magyarországon 
nem nyilvánították háborús és 
népellenes bűnösnek”.

A könyv terjedelme 170 oldal, ára: 12 
lej. A könyv megvásárolható a Gutenberg 
Könyvesboltban: Csíkszereda, Pető�  utca 
4. sz. Telefon: 0266–316798.

Kis\Nyirő\Könyv 
Úz Bence esetei

Énekelve táncolunk
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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@hargitanepe.ro 
e-mail címre vagy szer   kesz tőségünk pos
tai cí  mére (530190 Csíkszereda, Szent  lé
lek utca 45. szám) várjuk.

*
A fotót Buti László készítette (a Mesterségek, 
mesteremberek című székelyudvarhelyi pályá
zatra beküldött alkotás). Címe: Alakváltozás.

skandi
 KÉszÍTeTTe: beNedeK eNiKő

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.május23.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 6-ig kell beküldeni.

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