
Újratemetés helyett áhítat volt

Nyirő hamvai Budapesten maradtak
 Egy későbbi időpontban tarthatják meg Nyirő József újratemetését, miután a román hatóságok 

formai hibákra hivatkozva felfüggesztették a szertartás megtartására kiadott polgármesteri 
hivatali engedélyt, így a Papkertben összegyűlt mintegy kétezer ember csupán egy ökumenikus 

áhítaton vehetett részt. Mint közben kiderült, az író hamvai, melyekért valóságos
hajtóvadászatot rendeltek el a román hatóságok, el sem hagyták Budapestet. 4–5. oldal
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Ne dugjuk el 
a Varga-patakot
Múlt héten tartották Székely-

udvarhelyen a harmadik épí-
tészeti konferenciát, amelynek idén 
a város jövője volt a téma. A helyi 
művelődési ház oszlopos termében 
kiállított munkák nagy hangsúlyt 
fektetnek a belváros fontossá-
gára, de több munka készült 
a jobb sorsa érdemes Varga-
pataknak és környékének szebbé 
tételére is.

leonardo da vinci 
zseniális találmányai

Múzeumba vittük 
az iskolásokat

Néhol hátborzongató, de na-
gyon érdekes és elgondolkod-

tató – így foglalták össze élménye-
iket a Kós Károly Szakközépiskola 
XI. B osztályának diákjai, akik múlt 
pénteken a Hargita Népe Udvar-
hely napilap és a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum közös 
kezdeményezésének köszön-
hetően megtekinthették a 
Leonardo da Vinci találmányait 
bemutató tárlatot.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Turisták vitték 
a helyi termékeket 9
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3 7Digitalizálják 
a Kováts-fotókat 

A résztvevők száma meglepően alacsony volt foTó: Ifj. hAáZ sáNdor

Rekordot döntöttek 
a magyarok

Mi történt Nyirő
József hamvaival?

A legsúlyosabb kérdés az, 
hogy mi történt Nyirő hamva-
ival? Lehet, hogy Szász Jenőék 
rendőrségi ellenőrzéstől 
félve beszórták a sáncba, 
azt gondolva, hogy ez is 
székely anyaföld, megteszi ez is 
Nyirőnek.

3

isán istván csongor

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4641î
1 amerikai dollár USD 3,5473î
100 magyar forint HUF 1,4979ì
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A bolhacsípésnek az allergi-
ás hatása a leggyakoribb. A 
bolha nyála magas fehérje-
tartalmú, a fehérje pedig a 
legerőteljesebb allergén (az 
a tényező, ami allergiát képes 
kiváltani). Rendszeres kontak-
tusra, az allergén bőr alá való 
bejutására és hajlamra van 
szükség az allergiás bántalom 
kialakulásához. 

Ha nincsen allergiás elváltozás 
az állaton, akkor sokszor ki sem 
derül a parazitás fertőzés. Persze 
jól látszanak a kis ízeltlábúak, ha 
sokan mozgolódnak a kutyánk 
bundájában. Ha nem látunk bol-
hát, akkor útbaigazíthat a bundá-
ban a szőrzetre tapadt bolhaürü-
lék.  Könnyű elkülöníteni más 
szennyeződéstől, ugyanis sűrű 
fésűvel vízzel átitatott fehér lapra 
hullatva az ürülék vörös udvart 
képez, mert az nem más mint 
rosszul emésztett vér. Az allergi-
ás bántalom lehet heveny: ekkor 

pár óra alatt gyulladt folt alakul 
ki a kutyán bárhol, leggyakrab-
ban a combokon. Ezt a foltot, 
mivel nagyon viszket harapdálja, 
nyalja az eb. Átmérője 1-10 cm is 
lehet, megvastagodik a bőr, vála-
dékozik, gennyezik, baktériumok 
szaporodnak el rajta. Kezelés 
nélkül nagyon súlyos bőrgyulla-
dás alakulhat ki, ami mélyebbre 
terjedve tovább fejlődhet. Ki-
alakulhat hosszas allergia is (mi-
nimum 1-2 hónap bolhásságot 
igényel), ekkor az eb hátágyéki 
tájékán megritkul, vagy kihullik 
a szőrzet és sebek keletkeznek. Ez 
a bántalom mivel régi keletű, las-
san gyógyul. Teljes bolhairtásra, 
antibiotikum- és gyulladáscsök-
kentő kúrára van szükség. Emel-
lett fontos az immunerősítés és 
bőrtáplálók adása is. A súlyosan 
bolhanyál- allergiás egyedek 
egyetlen bolhacsípés hatására 
veszélyes allergiás gyulladást kap-
hatnak. Más egyedek évekig tü-
netmentesen lehetnek bolhásak. 

De ezek sincsenek biztonságban 
a bolha által terjesztett galandfé-
reggel szemben, amely ráadásul 
emberben is megtelepedhet. A 
bolha után való rágcsálás során 
az eb elharapja és lenyeli a bolhá-
ban fejlődő galandférget. Ez után 
kikel a gazdaállatban a féreg, és 
kifejlődve a végbélnyílás kör-
nyékén rizsszemszerű szelvényei 
láthatók lesznek. Tehát a bolhás 
kutya mindig férges is. Ezért 
rendszeresen féregűzni is kell a 
bolhafertőzésnek kitett ebeket! 
A bolhák még egy sor fertőző 
vírusos és baktériumos betegség-
nek lehetnek a közvetítői. Szeren-
csére ezek ritkábban fordulnak 
elő, ilyen például a bubópestis. A 
középkori nagy pestisjárványok 
kirobbantásáért a vándorpat-
kányok bolháit teszi felelőssé a 
tudomány.

dr. sándor Zsolt állatorvos
(Kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kedvenc   A bolhák közvetett káRA A legsúlyosAbb

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207 826, fax: 

0266–207 821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 

2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, 
hogy 2012. június 19-én 11.30-kor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós EXBETON INDUSTRIAL KFT. (fiskális székhelye: 
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242. szám, Hargita megye, fiskális azono-
sító száma: 6314215) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Linde villástargonca – 9825 lej
Fém konténer – 11 475 lej
Összesen – 21 300 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal 

a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a követ-
kező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a 
Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi be-
jegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat ro-
mán nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett 
helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott 
személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingó-

ságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági 

szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhang-
ban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírá-
saival.

Az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje 
előírásainak megfelelően, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207 826-os telefonszámon kérhető.
Az eladási hirdetést 2012. május 24-én kifüggesztették.

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207 826, fax: 

0266–207 821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-

es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
június 19-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt árverés útján 
eladja az adós KAROFER LEMN KFT. (fiskális lakhelye: Gyergyóremete, Orbán 
Balázs utca 31. szám,  Hargita megye, fiskális azonosító szám 16329400) tulajdo-
nát képező következő ingóságokat:

VOLKSWAGEN TRANSPORTER haszonjármű, HR 05 WNT, gyártási év 
2001. – 24 000 lej

Erdészeti traktor, alkatrészekből összerakva – 28 500 lej
TOTAL – 52 500 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal a 

Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a követke-
ző dokumentumokat: megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező 
részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszere-
dai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság 
pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatal-
mazását; romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés 
(CUI) másolatát; külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román nyel-
vű fordítását; romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági igazolvány 
másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban és a megnevezett helyen 
személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott 
személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingó-

ságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági 

szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, összhang-
ban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírá-
saival.

Az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje 
előírásainak megfelelően, amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, nem 
kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207 826-os telefonszámon kérhető.
Az eladási hirdetést 2012. május 24-én kifüggesztették.

Néhol hátborzongató, de nagyon 
érdekes és elgondolkodtató – 
így foglalták össze élményeiket 
a Kós Károly Szakközépisko-
la Xi. b. osztályának diákjai, 
akik múlt pénteken a hargita 
népe Udvarhely napilap és a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum közös kezdeménye-
zésének köszönhetően megte-
kinthették a leonardo da vinci 
találmányait bemutató tárlatot. 
A csoportos tárlatlátogatás ezen 
a héten folytatódik.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A Hargita Népe Udvarhely na-
pilap és a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum kö-

zös akciót indított, amelynek ke-
retében udvarhelyszéki középisko-
lások tekinthetik meg ingyenesen 
a Leonardo da Vinci zseniális talál-
mányai című tárlatot. A kiemelt 
médiapartner és a helyi múzeum 
akciójának célja, hogy minél több 
udvarhelyszéki középiskolás meg-
tekinthesse a múzeum eddigi legna-
gyobb kulturális vállalkozását, a Le-
onardo da Vinci életét, életművét és 
mítoszát taglaló kiállítást.

Az első tárlatlátogatás múlt 
pénteken zajlott, a Kós Károly 
Szakközépiskola XI. B. osztályának 
közössége tekinthette meg a nagysi-
kerű kiállítást. Mint dr. Gidó Csaba 
történelemtanár, a diákok osztály-
főnöke elmondta, örül a kezdemé-
nyezésnek, hiszen a csoportos tár-
latnézésnek köszönhetően nagyon 
sok fiatal megcsodálhatja a Leo-
nardo da Vinci alkotásaiból nyílt 
kiállítást.

– Bár egy kicsit rémisztő volt az 
elején az a sötétség és hang, ami fo-
gadott, így utólag belátom, kellett 
ahhoz, hogy hangulatos legyen a 
kiállítás. Általában el szoktunk 
jönni megtekinteni a múzeum 
kiállításait, hiszen mindig színvo-
nalas tárlatok nyílnak, viszont az 
eddigiek közül, úgy gondolom, 
ez a kiállítás a legjobb – mondta 
a tárlat megtekintése után Szász 
Izabella.

A XI. B. osztály diákjának 
elmondása szerint nagyon tet-
szettek az itáliai művész és tudós 
alkotásai, és meglepődött azon, 
hogy Leonardo da Vinci meny-
nyire elmélyült az anatómia vilá-
gában. Az anatómiai munkák, a 
kiállított csontváz és a preparátu-
mok voltak nagy hatással az osz-
tály több diákjára is, György Be-
áta, Szakál Enikő és Bálint Tünde 
szerint egyszerre volt hátborzon-

gató, érdekes és elgondolkodtató 
a tárlat.

– Nagyon tetszett – foglalták 
össze röviden élményeiket a láto-
gatás után. 

A fiúk körében nagy népszerű-
ségnek örvendett a kiállítást záró, 
múzeumpedagógiai terem, ahol a 
partiumi asztalos, Antal Lajos által 
rekonstruált gépeket ki is lehetett 
próbálni, a fiatalok megtapasztalhat-
ták az elmés szerkezetek működését.

A Hargita Népe Udvarhely és 
a Haáz Rezső Múzeum csoportos 
tárlatlátogató akciója természetesen 
az elkövetkező hetekben is folytató-
dik. Ezen a héten a Prizma Egyesü-
let legutóbbi, önismereti témában 
megszervezett Nagyítós hétvégé-
jén részt vevő, Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium 
X. B. osztálya tekintheti meg Leo-
nardo da Vinci találmányainak hű 
másolatait.

A diákok szerint „okos volt ez a Leonardo” fotó: ifj. haáz sándor

leonARdo dA vinci zseniális tAlálMányAi

Múzeumba vittük az iskolásokat 
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Körkép
társadalom

Bunta Levente székelyudvar-he-
lyi polgármester kezdeményezé-
sére május 28-án létrejött az az 
írásos megállapodás, amelyet 
az Országos Széchenyi Könyvtár 
képviseletében dr. Szemerei Pé-
ter főigazgató-helyettes, valamit 
Kováts Árpád, Székelyudvarhely 
ismert fényképész családjának 
képviselője írt alá. 

HNU-iformáció

A megállapodás tárgya, 
hogy a Kováts család tu-
lajdonában lévő, mint-

egy nyolcvanezer különböző 
méretű és korú üveg-, valamint 
celluloid-negatív, illetve pozitív 
eljárású képet az Országos Szé-
chenyi Könyvtár digitalizálja, 
vállalja, hogy mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a szer-
ződés aláírásától számított egy 
éven belül, alapítványi, pályá-
zati, önkormányzati vagy állami 
forrásból előteremtse a munka 
elvégzéséhez szükséges összeget. 

A felvételek 1876 és 1990 
között készültek, főleg a Kováts 

család székelyudvarhelyi műter-
mében és a megyében, embere-
ket, tájakat, városrészeket, ut-
cákat, házakat ábrázolnak, jól 
kivehető a korabeli építkezés, 
ruházat. Ezen negatívok hatal-
mas történelmi, kultúrtörténe-
ti, néprajzi és antropológiai ér-
téket képviselnek. Figyelembe 
véve a szóban forgó kulturális 
kincsek Székelyudvarhely és 
Magyarország számára képvi-
selt értékét, hungarikum jelle-
gét, valamint a feldolgozandó 
anyag mennyiségét és a várható 
költségek nagyságát, kívánatos, 
hogy az Országos Széchenyi 
Könyvtár közreműködésével 
sor kerüljön az állomány digi-
talizálására, lehetőség szerint 
legalább további állagrom-
lást nem okozó tárolására, 
valamint a nagyközönség szá-
mára történő bemutatására. 
Székelyudvarhely Polgármeste-
ri Hivatala minden rendelkezé-
sére álló eszközzel támogatja a 
város számára egyedülálló kin-
csek megőrzését.

Digitalizálják 
a Kováts-fotókat 

fizetett politikai Hirdetések

Gusztustalan színjátéknak lehettünk tanúi a 
hétvégén. Abból, ami egy visszafogott szertartás kel-
lett volna legyen, Nyirő József itthoni újratemetése, 
Szász Jenő egy visszataszító színjátékot szervezett. 
Haladjunk lépésről lépésre. Nem tudom, ki volt 
megbízva, hogy az újratemetést megszervezze, de a 
főnökének azt javasolom, hogy azonnal bocsássa el 
(a főnöke főnökének pedig azt, hogy az előbbit rúg ja 
ki nagy ívben). Ha valaki a magyar államappará-
tussal a háta mögött nem tud megszervezni másfél 
év alatt egy ilyen eseményt, az nemcsak önmagát, 
de a szervezésbe bevont intézményeket is lejáratja, 
lejáratta (Magyar Országgyűlés, a magyar külügy, en-
nek itteni képviselői, itteni szervezőpartnerük, a Magyar 
Polgári Párt stb.). Fél év szervezési munka után olyan 
cselekhez folyamodtak, hogy nem koporsóban hozták az 
író földi maradványait, hanem elhamvasztották, mert 
a hamvak szállításához kevesebb engedély kell? Ez a 
tisztelet, amivel Nyirő Józsefnek a magyar állam adó-
zott: engedélyspórlás okán elhamvasztották. Én értem, 
hogy gazdasági válság van, de ilyen dolgokban elvár-
ható lenne, hogy komolyabban viselkedjenek, mint egy 
kétalkalmazottas kft., ha tényleg van bennük minimális 
nemzeti elkötelezettség. (Habár a kft.-k megspórolják, 
ha lehet, az engedélyeket, de sokkal komolyabban visel-
kednek, mint azok az emberek, akik ezt az újratemetést 
megszervezték.)

Aztán, másfél éve dolgoznak az író hamvainak ha-
zahozatalán, és végül az esemény előestéjén mennek be 
először engedélyt kérni a helyi hivatalhoz? Ez a Magyar-
országon megszokott hivatali pontosság, szervezettség? Re-
mélem, nem.

Most következnek az igazán aggasztó kérdések. Ha 
visszapörgetjük az eseményeket, akkor rájövünk, hogy az 
egész újratemetésről nem volt igazi hivatalos kommuniká-
ció. Csak pletykák, találgatások voltak, ami teljesen mél-
tatlan bárki újratemetéséhez, még ha nem is volt ő híres 
ember. Nos, a pletykaszintű információk szerint kedden 
elhozták a hamvakat. Akkor ki volt abban a koporsóban, 
aki előtt szerdán Budapesten tiszteletüket tették az embe-
rek? És ha urnában voltak a hamvak, akkor miért volt ott 
koporsó kiállítva? Ha akkor még ott volt az urna, akkor itt 

kit akartak felravatalozni, tekintve, hogy nem voltak 
meg az engedélyek? És lehet azzal vádolni a román 
hatóságokat (akiknek viszketegségi vágya abszolút 
visszataszító volt egyébként), hogy keresztbe tettek, de 
ha minden papír rendben lett volna, akkor a hamvak 
útvonala ismert kellett volna legyen. Az egész esemény 
átláthatóan, a nyilvánosság előtt kellett volna történ-
jen, és nem kvázi kalandos, üres urnás marháskodás-
sal fűszerezve.

A legsúlyosabb kérdés az, hogy mi történt Nyirő 
hamvaival? Ha igaz, hogy elhozták Romániába, de el 
nem temették, az urnában nem volt, akkor mi történt 

a hamvakkal? Lehet, hogy Szász Jenőék rendőrségi ellen-
őrzéstől félve beszórták a sáncba, azt gondolva, hogy ez is 
székely anyaföld, megteszi ez is Nyirőnek?

Ami a hétvégén Nyirő József földi maradványaival 
történt, az a kegyeletsértés minden ismérvét kimeríti. A 
magyarországi hatóságoknak kötelessége lenne előállí-
tani a tetteseket, és a megfelelő büntetéseket alkalmazni. 
Azok, akik itt kézen-közön Erdélyben elszórakoztak az író 
hamvaival, azoknak is felelniük kellene cselekedeteikért. 
A törvény előtt az író emlékének meggyalázása miatt, a 
választók előtt pedig azért, hogy ebből az egészből aljas 
kampányrendezvényt produkáltak. Amikor Nyirő azt 
kérte, hogy székely földben nyugodhasson, akkor biztosan 
nem arra gondolt, hogy gátlástalan politikusok hihetetlen 
cinizmussal csúfot űznek majd belőle.

Mi történt Nyirő József 
hamvaival?

             NézőpoNt n Isán István Csongor

Elkezdődnek a kicsengetések

Ma 10 órától a Bányai János Műszaki Kollégium balla-
gói éneklik a Gaudeamus igiturt. Hat osztály 130 diákja 
búcsúzik az iskolapadtól. 
Holnap három tanintézményben is ünnepelnek egy idő-
ben. 10 órától az Eötvös József Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola, a Marin Preda Gimnázium és a Benedek Elek Gimná-
zium végzőseinek szól utoljára az iskolacsengő.



Egy későbbi időpontban tarthat-
ják meg Nyirő József újrateme-
tését, miután a román hatósá-
gok formai hibákra hivatkozva 
felfüggesztették a szertartás 
megtartására kiadott polgár-
mesteri hivatali engedélyt, így 
a Papkertben összegyűlt mint-
egy kétezer ember csupán egy 
ökumenikus áhítaton vehetett 
részt. Mint közben kiderült, az 
író hamvai, melyért valóságos 
hajtóvadászatot rendeltek el a 
román hatóságok, el sem hagy-
ták Budapestet.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro
Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro 

A Hargita megyei 
prefektúra támadta meg 
a közigazgatási bírósá-

gon a székelyudvarhelyi pol-
gármesteri hivatal által kiadott 
újratemetési engedélyt, ame-
lyért egyébként a vasárnapra 
tervezett temetés előtt mindösz-
sze két nappal, péntek délelőtt 
folyamodtak a szervezők. Saj-
tóértesülések szerint a Hargi-
ta Megyei Törvényszék június 
huszadikára tűzte ki az első tár-
gyalást. Augusta Cristina Urzică 
prefektus szerint elírás történt 
az engedélyen, a hibát vélhető-
en az anyakönyvvezető követte 
le. A polgármesteri hivatalnak 
vissza kellett volna vonnia az 
engedélyt, s helyette újat kellett 
volna kibocsátania, de a hivatal 
vasárnap reggel kiadott közlemé-
nyében Bunta Levente polgár-
mester egyértelműen leszögez-
te: „a temetkezési okmány teljes 
mértékben megfelel minden 
követelménynek, tehát a teme-
tésnek nincs közigazgatási aka-
dálya”, ugyanakkor az okmányt 
kibocsátó és aláíró polgármester 
„minden felelősséget vállalt az 
igazolás törvényességéért”.

Ennek ellenére a szervezők az 
újratemetés elhalasztása mellett 
döntöttek, mivel bevallásuk sze-
rint törvénytisztelő állampolgár-
ok, s a hivatali közleményben vál-
lalt felelősségvállalással nem lehet 
újratemetést szervezni.

Bunta:
Josét kellett volna írni
Székelyudvarhely polgármeste-

re megkeresésünkre hangsúlyozta: 
törvényesen járt el, vállalja a felelős-
séget az általa kiadott engedélyért.

– Én viszem el a balhét, de 
nyugodt a lelkem, mert tudom, 
hogy nem hibáztam. Nem igaz 
az a kijelentés, miszerint ezen 
múlt az újratemetés. Az engedély 
nemléte egyébként kétszáz lejes 
büntetést von csupán maga után, 
tehát nem egy fajsúlyos papírról, 
engedélyről beszélünk – hang-
súlyozta Bunta. A polgármester 
szerint a prefektúra abba kötött 
bele, hogy az engedélyre Józse-
fet, és nem Josét írtak, mint a 
madridi hatóságok, illetve hogy 

a madridi iktatószámot kellett 
volna ráírni, nem az udvarhelyit 
– mondta Bunta.

Kövér: barbár románok
Barátságtalan, civilizálatlan, 

barbár módon viselkedett az új 
román kormány, hiszen egy ha-
lottól akarták megtagadni azt a 
jogot, hogy szülőföldjében pi-
henhessen – jelentette ki a vasár-
napi eseményre negyed kettőkor 
érkező Kövér László. A magyar 
országgyűlés elnöke ennek el-

lenére úgy fogalmazott, nincs 
politikai ügy, nincs diplomáciai 
bonyodalom.

– Az a hajtóvadászat, amit az 
urnák után folytatott a mai román 
kormány meg annak a belügymi-
nisztériuma, az már a komikum 
határát is jócskán átlépte. Én egyik 
pillanatban majdnem sírtam, a má-
sikban a térdemet csapkodtam a 
nevetéstől, ilyen abszurd komédi-
ának még nem voltam a részese – 
mondta Kövér. A házelnök szerint 
a magyar kártyát ismételten kiját-
szó román kormánynak jól jött a 
feszültségkeltés, hiszen „mit tudna 
ígérni a jövőre nézve a román em-
bereknek? Az új román kormány 
pontosan ugyanazt az utat fogja 
folytatni, ami a megszorításokat, a 
gazdaság- és a szociálpolitikát illeti, 
mint az elődje, amibe belebukott”. 
Kövér azt mondta, „amíg a román 
kormány nyíltan föl nem számolja 
a jogállamot Romániában, addig 
nincsen módja megakadályozni 
Nyirő József hamvainak újrateme-
tését itt Székelyföldön”.

– Amikor majd mindent, an-
nak rendje és módja szerint tü-
relmesen teljesítünk, és a végén 
kifogynak az ellenérvekből, hogy 
most éppen még mi hiányzik, ak-
kor el fogjuk temetni Nyirő Józse-
fet, akkor is, hogyha ez bizonyos 
román politikusoknak nem tetszik 
– jelentette ki a politikus, felkérve 
a román felet, hogy „ugyanolyan 
tisztelettel viseltessenek a mi em-
beri és közösségi méltóságunk 
iránt, mint amilyen tisztelettel mi 
szeretnénk az ő emberi és közössé-
gi méltóságuk iránt viseltetni”.

Nyirő József hamvai 
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Kövér beszédében nem említette a román kormányt, viszont korábbi nyilatkozataiban élesen bírálta azt fotó: ifj. haáz sándor

Főhajtás a ki nem ásott sír előtt fotó: balázs attila

ÚJratEMEtés hElyEtt áhítat

Üres urna lukácsnál

Lukács Csabát, az újrateme-
tés kommunikációs veze-
tőjét szombaton rendőrök 
állították meg Korondon. 
Az újságírót először drog-
csempészettel vádolták, majd 
miután nem volt hajlandó 
beleegyezni az autó átfésülé-
sébe, több órán át a korondi 
rendőrörs „vendégszeretetét” 
élvezhette. A később megér-
kező ügyészségi engedély már 
fasiszta, irredenta jelképekről 
szólt. A kutatás során Lukács 
táskájában egy urnát találtak, 
melyet az újságíró kegyeleti 
okokra hivatkozva nem volt 
hajlandó felnyitani, s csak 
azután került sor erre, miu-
tán a hatóságok Bukarestbe 
akarták küldeni kivizsgálásra. 
Az urna meglepetésükre üres 
volt, Lukács ötórás veszteglés 
után szabadon távozhatott. 



Nyirő hamvai nem 
hagyták el Budapestet
Nyirő József földi maradvá-

nyai el sem hagyták Budapestet 
– jelentette ki az esemény előtt 
Szász Jenő. Az eseményt társzer-
vező Székelyudvarhelyért Alapít-
vány elnöke azt mondta, az írót 
„minden bizonnyal egyszer új-
ratemetik, de „ez a dolog ma egy 
remény”.

Az újratemetés elmaradása 
okán Szász kijelentette: „Hiány-
érzetünk van, de nagyon fontos 
üzenet, hogy Nyirő most már 
valamennyiünk szívében, lelkében 
benne van, s én azt gondolom, 
hogy a székely apostol ma is azt 
az üzenetet hordozza, hogy igenis 
haza fog térni Székelyföldre”.

„A hamvakat 
nehéz gumibotozni”
– Megtörtént, aminek meg kel-

lett történnie: Nyirő József ham-
vai hazatértek Székelyudvarhelyre. 
A szülőföld, mint édesanya üdvö-
zöl téged. De jó, hogy hazajöttél, 
édes fiam. Tudtam, hogy haza 
fogsz jönni. Isten hozott Székely-
földre. Pihenésed legyen csendes, 
emléked legyen áldott! – mondta 
ünnepi beszédében Kedei Mózes 
unitárius lelkész. Fülöp Károly, a 
Pro Zsombor Egyesület elnöke 
Székelyzsombor nevében szólt az 
egybegyűltekhez, megkésettnek 
és rendhagyónak nevezve a szer-
tartást. 

– Nyirő Józseffel így talál-
kozni több mint kegyeleti aktus. 
Nem a búcsúvétel, hanem a vá-
rakozás jegyében gyűltünk össze. 
Küzdelmes, munkás élete csak 
akkor válik teljessé, ha hamvai is 
megpihennek – közölte Fülöp 
Károly. Hegyi Sándor református 
lelkész vigasztaló gondolatként a 
Prédikátorok könyvéből olvasott 
fel: „És a por földdé lesz, mint 
azelőtt volt, a lélek pedig megtér 
Istenhez, aki adta azt”. 

– Feleljünk hittel a fenyege-
tésekre, mocskolódásokra. A ke-
gyelmes Isten tulajdonai vagyunk. 
Nyirő József is, aki hitében Isten 
szolgája volt  – hangsúlyozta He-
gyi Sándor. Nagy Tibor reformá-
tus lelkész az író kidei kötődésé-
ről beszélt: Nyirő négy évig volt a 
Kolozs megyei település plébáno-
sa, „Kide őrzi szeretetének, szel-
lemének, két kezének nyomait”. 
Szőcs Géza, a magyar kormány 
kulturális államtitkára kérdéssel 
indított: „Ki fél az Istenhez sze-
gődött halott író hamvaitól? A 
zombik, a karhatalom? A hamva-
kat nehéz gumibotozni!”

– Ezerszer szerencsésebb do-
log, ha egy halott a sírban fekszik, 
mintha szembejönne velünk az 
utcán. Itt vagyunk a meg nem 
ásott sír előtt, és nem félünk, még 
akkor sem, ha annyiszor próbál-
tak megfélemlíteni. A szívünkben 
eltemettük Nyirőt, és reméljük, 
lesz még olyan konstelláció, mely 
lehetővé teszi, hogy visszatérjen. 
Viszontlátásra akkor – közölte 
Szőcs Géza. 

Mátyás Károly, udvarhelyszéki 
római katolikus főesperes Szent 
Pál apostol szavaival köszöntötte 
a jelenlévőket: „Kérlek titeket, 
hogy lélek szerint éljetek, és ak-
kor nem teljesítitek a test kíván-
ságait.”

– Bár a sötétséget felváltja 
a világosság, a sötétség nem vo-
nul vissza, egész életén elkíséri 
az embert. Vigyázni kell a lélek 
lángjaira. A lélek nem eladó – ezt 
bizonyítja Nyirő életpéldája is – 
mondta Mátyás Károly, majd azt 
kérte: „Szűnjön meg a bábeli zűr-
zavar, és jöjjön létre az egyetértés 
közöttünk!”. 

Szász Jenő, a Székelyud-
varhelyért Alapítvány elnöke 
köszönte a jelenlévők kitartását, 
majd az írótól idézve a nyirői egy-
ségről is beszélt. 

– Köszönöm a katolikus, refor-
mátus, unitárius és evangélikus lel-
készbarátaimnak, hogy egységben 
álltak e ravatal előtt. Adja Isten, 
hogy mi is megtaláljuk a nyirői 
egységet. Köszönöm, hogy az el-
múlt hetek fenyegetései ellenére 
hitét nekünk adta, köszönöm, 
hogy itt ma újra megtanított: 
„Soha nem legyünk kishitűek!” 
Köszönöm Nyirő József, hogy ve-
lünk vagy. Isten hozott közénk. 
Szívünkbe zártunk, és hamarosan 
szülőfölded is magához ölel. Kö-
szönöm, hogy Nyirő követői, sőt a 
székely apostol követei lettünk. Mi 
székelyek és magyarok Nyirő népe 
vagyunk – mondta Szász Jenő. 

– Még a halálra ítélteknek is 
kijár az utolsó kívánság teljesíté-
se. A székely író utolsó kívánsá-
gát 59 éve akadályozzák. Nyirő 
csak annyit kért, ha testét nem 
is, lelkét legalább vigyék haza 
a székelyudvarhelyi temetőbe. 
Győzelemre rendelt az a nép, 
amelyiknek olyan fia van, akinek 
a hamvaitól is félnek. Nyirő József 
hazatért, velünk van, szívünkbe 
zártuk, és szülőföldje is magához 
fogja ölelni, hisz ha Isten velünk, 
kicsoda ellenünk? – kérdezte 
Kövér László, a Magyar Ország-
gyűlés elnöke, aki jó tanácsként 

annyit üzent: minden szülő adja 
gyermeke kezébe az író könyveit. 

Csalódottak Kövér 
részvétele miatt
A román külügyminisztérium 

– hétfőre virradó éjszaka nyilvá-
nosságra hozott sajtóközlemé-
nyében – csalódottságát fejezte ki 
amiatt, hogy a magyar parlament 
elnöke szerepet vállalt a Nyirő Jó-
zsef emlékének szentelt, vasárnapi 
nyilvános szertartás megszervezé-
sében, annak ellenére, hogy a ko-
rábbi nyilatkozatokban magánjel-
legű eseményről volt szó. A román 
diplomácia „meglepődve értesült” 
Kövér László házelnöknek a román 
hatóságokat bíráló sajtónyilatkoza-
tairól is, és ezek tisztázását igényli. 
Ennek érdekében Románia buda-
pesti nagykövete megbízást kapott 
arra, hogy felvegye a kapcsolatot a 
magyar külügyminisztériummal.

Méltatlan Nyírőhöz
Nyirő József emlékezetét sér-

tő és méltatlan a városhoz mind-
az, ami az elmúlt héten az író 
újratemetése kapcsán történt 
Székelyudvarhelyen – áll az Er-
délyi Magyar Néppárt közlemé-
nyében. Nem tisztünk eldönteni, 
hogy a polgármester vagy a szerve-
zők hibáztak – szándékosan vagy 
hanyagságból, amiért meghiúsult 
a vasárnapra tervezett végső kegye-
letadás, Nyirő József újratemetése. 
Az viszont tény, hogy közösen be-
csapták a várost és a pünkösdi bú-
csúról hazatérő, a Kárpát-medence 
egészét képviselő megjelenteket. 
Későn igényelt, hibás iktatószámú 
kétlejes igazolás, az utolsó utáni 
pillanatban lemondott szertartás 
(miközben szombaton még ar-
ról biztosítottak, hogy az újrate-
metésnek nincs akadálya), kínai, 
héber és angol nyelvű hirdetések 

– mindannyi jelei annak, hogy 
egyik fél sem a kegyeleti szertar-
tás méltóságát tartotta szem előtt. 
Méltatlan a városhoz, méltatlan a 
magyarsághoz, hogy Nyirő utolsó 
akarata, egy író, egy Ember végső 
nyugalma politikai marakodás tár-
gyává silányulhat – fogalmaznak 
az EMNP politikusai.

A névadások 
törvényességét vizsgálják
Hargita megye prefektusa vizs-

gálja azoknak az önkormányzati 
határozatoknak a törvényességét, 
amelyek szerint utcákat vagy isko-
lákat neveztek el Nyirő József er-
délyi íróról – jelentette be hétfőn 
Augusta Cristina Urzică prefek-
tus. A kormánymegbízott tegnap 
Victor Ponta román miniszterel-
nöktől kapott erre utasítást. A pre-
fektus szerint a vizsgálat tárgyát 
képezi valamennyi olyan önkor-
mányzati határozat, amely szerint 
utcákat vagy iskolákat neveztek el 
Nyirőről. Ponta hétfőn utasította 
Hargita megye prefektusát, hogy 
vizsgálja meg, nem  sértik-e ezek 
a határozatok azt a jogszabályt, 
amely tiltja Romániában hábo-
rús bűnök miatt elítélt személyek 
kultuszának ápolását, valamint 
tiltja a fasiszta, a rasszista vagy az 
idegengyűlölő jelképek használa-
tát. Székelyudvarhelyen egy utca 
viseli az író nevét, amelyben talál-
ható az a ház, ahol Nyirő lakott. 
Hozzáteszi, hogy Hargita megyé-
ben Csíkszépvízen és Máréfalván 
nevezték el a helyi iskolát az íróról. 
A román miniszterelnök szerint ez 
a jogszabály tiltja, hogy „elisme-
résben vagy tiszteletadásban része-
süljenek a fasiszta és antiszemita 
személyek”. Ponta elismerte, hogy 
Nyirőt soha nem ítélték el, és nem 
nyilvánították háborús bűnösnek, 
de ennek ellenére kéri a vizsgálatot.

Budapesten maradtak
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Az esemény végén a Szentegyházi Gyermekfilharmónia előadásásban hallhattuk a magyar és a székely himnuszt fotó: ifj. haáz sándor

volt széKelyudvArhelyeN

Fráter: lesz újratemetés

Fráter Olivér, az újratemeté-
sért felelős Országgyűlési Hi-
vatal megbízottja a Kossuth 
Rádiónak nyilatkozva kifej-
tette, arra nem számítottak, 
hogy a megfelelő dokumentá-
ció alapján megkért, két lejjel, 
vagyis körülbelül 140 forin-
tos illetékkel megváltott ön-
kormányzati igazolást a ható-
ságok érvénytelennek tartják 
majd. Kijelentette, miután 
a körülmények nem voltak 
tisztázottak, nem engedhet-
ték meg, hogy ilyen jogi hely-
zetben megtartsák az újrate-
metést. Nyirő József hamvai 
jelenleg Budapesten vannak, 
azokat csak akkor szállították 
volna Székelyudvarhelyre, 
ha minden jogi körülményt 
tisztáztak volna – mondta a 
történész. Egyúttal méltatlan 
nevezte a román rendőrség 
hozzáállását, mivel – meg-
ítélése szerint – „politikai 
megrendelést hajtott végre” 
az ügyben.
– Nyirő Józsefet nem a cso-
magtartókban, nem a kesztyű-
tartókban kell keresni, Nyirő 
József az emberek szívében 
van. Azt gondolom, tegnap 
hazajött a lelke, és hamarosan 
sor fog kerülni az újratemeté-
sére is itt, Székelyudvarhelyen 
– jelentette ki.
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Egészség méz aromával.
Az Apifito, a világ egyik legna-

gyobb természetgyógyászati termé-
keket előállító cége. Tevékenysége, 
elsődleges jelentőségű célkitűzése 
újabb és újabb készítmények gyár-
tásba vétele. Ennek érdekében hoz-
ták létre a kutatási részleget, amely 
keretében különböző tudományágak 
szakértői fejtik ki tevékenységüket. 
U g y a n a k k o r 
szorosan együtt-
m ű k ö d n e k 
élvonalbeli tu-
dományos kuta-
tó-intézetekkel, 
amelyek elvég-
zik a készítmé-
nyek megelőző 
és klinikai tesz-
telését.

Jelenleg a 
romániai pia-
con a cég alap-
termékével, a 
P r o m i o d - d a l 
vagyunk jelen, 
amely tartal-
mazza a méz 
és  összete-
vőinek összes 
tulajdonságát. 
A Promiodot 
nyolc évvel ez-
előtt dolgozták ki orosz tudósok. Az 
étrendkiegészítő Promiod az Ukraj-
na fővárosában, Kijevben lévő cég 
terméke, amely az oroszországi Per-
mi város szakértői által kidolgozott 
különleges technológiáknak megfe-
lelően készül, az Európai Unió összes 

országai számára.
Az összes alkotóelemeket az 

Urál-hegységben gyűjtik be, neveze-
tesen a mézet (amely nem tartalmaz 
hozzáadott cukrot), propoliszt, méh-
viaszt, ezüsttövis olajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat ( Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat 
(Cucurbita pepo). Ezen alkotóele-
mek közül mindegyiknek többféle 

jótékony hatása van 
a szervezetre, de ösz-
szekombináltan,  az 
orosz tudósok által 
kidolgozott különle-
ges képletnek megfe-
lelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása 
van. A Promiod ter-
mészetg yóg yásza-
ti termék, csak gél 
formájában létezik. 
Használata kötelező 
módon szájon keresz-
tül történik és ezzel 
párhuzamosan helyi-
leg. Közvetlenül hat 
az érfalakra, s ennek 
következtében csök-
ken a koleszterol-
szint, valamint az 
érelmeszesedés koc-
kázata. Használható 
vérkeringési zavarok 

meg-előzésében is, mint például 
szívaritmia, vérszegénység, magas 
vérnyomás, tromboflebita, vissz-
ér, visszér-gyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül ered-
ményesnek bizonyult a migrénes 
fejfájás, az izomfájdalmak esetében 

is. Továbbá a Promiod használható 
köszvény, artrózis, reuma, gerincsérv 
stb. esetében is. A Promiod étrend-
kiegészítő szabályozza a pajzs-mirigy 
működését. Hatékony lehet a cukor-
betegség kezelésében is, lévén hogy 
nem tartalmaz cukrot és az alkotóele-
mei közt lévő olajok jótékony hatást 
gyakorolnak a hasnyálmirigyre, csök-
kentve a vércukorszintet. A termék 
kedvező eredménnyel jár a műtétet 
követő állapotokban is, elősegítve 
a hegekbegyógyulását.Eredménye-
sen alkalmazható szemmegbetege-
désekben is, például zöld-hályog, 
szivárvány-hártyagyulladás stb. A 
Promiod  javítja a bélműködést, mé-
regtelenítheti a májat, szabá-lyozza 
a bélflórát. Úgyszintén ajánlatos 
húgyúti megbetegedé-sekben, mint 
például hólyaghurut-ban, prosztata-
gyulladásban, prosztata megnagyob-
bodásban, de a nőgyógyászat terén is. 
A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy meg-
erősíti az immunrendszert a vírusok 
okozta légúti fertőzésekkel. Bebi-
zonyosodott, hogy a Promiod haté-
konynak bizonyul abban az esetben 
is, amikor homloküreg gyulladásról, 
arcüreg-gyulladásról, középfüll-tő-
gyulladásról van szó, de bizonyos 
bőrbetegségek (ekcéma, pszoreázis) 
esetében is hatékonynak bizonyult. 
Nem feledkezhetünk meg gyulladás-
csökkentő hatásáról sem. 

Promiod  egy jó választás mind-
azok számára, akik egészségesek kíván-
nak maradni a természet erői révén, 
amelyeket tartalmaz ez a étkiegészítő. A 
Promiod természetgyógyászati termék 
csak egyetlen formában létezik, a gél 
formájában. Beszerezhető a romániai 
kizárólagos forgalmazótól, kiállítások 
alkalmával vagy posta szolgáltatások ré-
vén a cég képviselőihez fordulva. Óva-
kodjanak a hamisított termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet  bejegyzési bizony-
lat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett 
első kúra után már azonnal jobban 
éreztem magam, az eredmények 
nem várattak magukra. Fokozódott 
mobilitásom, megszűntek puffadá-
sos tüneteim. Javult általános egész-
ségi állapotom, frissebbnek érzem 
magam. Bizalommal ajánlom ezt a 
csodálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használ-
tam a Promiod balzsamot, és 
nagyon elégedett vagyok az ered-
ményekkel. Elmúlt krónikus mell-
hártyagyulladásom, sokkal kev-
esebbet köhögök, a tél folyamán 
pedig nem hűltem meg. Úgy érzem, 
hogy megerősödött a szervezetem, 
élénkebbé váltam. A Promiod 
valóban egy jó termék, és bizalom-
mal ajánlom mindenkinek.

2011 decemberében megál-
lapították, hogy szívbetegségben 
szenvedek. Cukorbetegségem pe-
dig régebb keletkezett. Olvastam 
a Promiod természetgyógyászati 
termékről, s úgy döntöttem, hogy 
kipróbálom. Már az első hónapot 
követően szívpanaszaim enyhültek, 
kevesebb gyógyszert kellett használ-
ni. Még a szakorvos is meglepődött 
az eredményeken. A vércukorsz-
intem 140–160 között mozgott, 
jelenleg 93. Az elért eredményekkel 
nagyon elégedett vagyok és továb-
bra is használni fogom ezt a ter-
méket. Köszönöm szépen! 

A Promiod természetgyógyásza-
ti termék két hónapos használata 
után a vércukorszintem 164-ről 
120-ra csökkent, a koleszterin 220-
ról 119-re, a triglicerid 170-ről 68-
ra, a vérnyomásom pedig 190/80 
mmHg –ról 140/70 mmHg-ra. 
Mindenkinek ajánlom. 

2012. május 30-án, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egy-
bekötött KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD  a következő 
helyszíneken: 
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza - Szabadság tér 16.sz.,  12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda,  Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.
Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 
doboz, megelőzésre 2 doboz, étrend-kiegészítőként 1 doboz javallott. 
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 
VODAFONE, 0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom 
hétfőtől péntekig 9-17 óra között.  www.ro.apifito.net 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda

Hatt Hans, 70 éves, Meggyes 

Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó
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Ne dugjuk el a Varga-patakot

Felújították Az emlékezetnek kövét

Tisztelgés a mindenkori küsmödiek előtt

HAgyományos Helyi termékek vásárA

Turisták vitték 
a helyi termékeket

múlt héten tartották székelyud-
varhelyen a harmadik építésze-
ti konferenciát, amelynek idén 
a város jövője volt a témája. a 
konferenciával egybekötött ki-
állítás-megnyitón neves építé-
szek tartottak előadást a fenn-
tartható városról, és építész-
hallgatók munkáin keresztül 
azt vázolták, milyen is lehetne 
udvarhely tíz év múlva. a helyi 
művelődési ház oszlopos ter-
mében kiállított munkák nagy 
hangsúlyt fektetnek a belváros 
fontosságára, de több munka 
készült a jobb sorsa érdemes 
varga-patak és környéke szeb-
bé tételére is.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Ülő tárlatvezetést tartot-
tak péntek délután a 
Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem 
(BME) Építészmérnöki Kará-
nak tanárai az udvarhelyi mű-
velődési ház oszlopos termében. 
Az egyetem mesteris hallgató-
inak terveiből nyílt kiállítást 
mutatták be a szép számban ösz-
szegyűlt, nemcsak építész szak-
mában jártas érdeklődőknek. 
Mint az előadást vezető Kará-
csony Tamás egyetemi docens, 
Ybl-díjas építész elmondta, az 
építészhallgatók munkáit októ-
berben helyzetfelmérés előzte 
meg, amikor is pár napos ud-
varhelyi tartózkodásuk során 
alaposan szemügyre vették a vá-
rost, felmérték a város építészeti 
„sebhelyeit”, hiányosságai után 
kutattak, ezt vetették papírra és 
állították ki, mintegy vízióként 
arra, hogyan is nézhetne ki a vá-
ros tíz év múlva.

A mesteris diákok természe-
tesen nem jártak csukott szem-
mel, több figyelemre érdemes 

munka született arról, hogyan 
is alakíthatná a közösség a város-
képet. Munkáikban nagy hang-
súlyt fektettek a belváros fon-
tosságára, de több terv készült a 
jobb sorsa érdemes Varga-patak 
szebbé tételére is. A fiatal épí-
tészek szerint a város életében 
valamikor fontos szerepet játszó 
patakra nagyobb figyelmet kel-
lene fektetni, ötletként a meder 
megtakarítása és tisztán tartása 
mellett, a patakot eltakaró fém-
lapok eltávolítását és sétány ki-
alakítását vetették fel.

Karácsony Tamás szerint 
Székelyudvarhely jó helyzetben 
van, hiszen bár itt is egyre jel-
lemzőbb a kertvárosiasodás, még 
nem hagyták el teljesen a város 
életét meghatározó központi részt 
az emberek. Az Ybl-díjas építész 
hangsúlyozta, egy város életében 
fontos szerepet tölt be a központ, 

és ha a városvezetés, valamint 
az udvarhelyiek felismerik ezt a 
tényt, és újra belakják a központi 
részt, akkor lesz igazán élhető a 
város. 

Golda János és Zsuffa Zsolt, 
ugyancsak Ybl-díjas építészek 
szerint a munkákból nyílt tárlatot 
egyfajta étlapnak kell tekinteni, 
azt választanak ki belőle a város-
lakók, amit szeretnének. Az épí-
tészek elmondták, azt szeretnék, 
ha a kiállítás egyfajta vitaindító 
lenne, ugyanis szerintük egy város 
arculatát hosszútávon nem csak 
a mandátumát töltő mindenkori 
városvezetés kell, hogy meghatá-
rozza, hanem közösségi összefo-
gás is szükséges hozzá.

A gondolatébresztőnek 
szánt építészeti kiállítás jövő 
hónap végéig megtekinthető a 
székelyudvarhelyi művelődési ház 
oszlopos termében.

Felavatták küsmödön tegnap 
délután a felújított, mindenko-
ri küsmödiek emlékére állított 
szent istván koronáját formázó 
emlékművet a falu központ-
jában. a létesítmény a már 
meglévő, háborús hősök tiszte-
letére állított emlékmű mellett 
kapott helyet.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a Szent Ist-
ván koronáját formázó 

emlékmű márványból készült, és 
egy új kőalapra helyezték. A falu 

központjában, a Siklód felé ve-
zető út melletti, már meglévő, a 
háborús hősök tiszteletére állított 
obeliszk szomszédságában kapott 
helyet a mindenkori küsmödiek 
tiszteletére. Annak ellenére, hogy 
végig csorgott az eső, több mint 
százan jelentek meg az alig négy-
száz lelkes Küsmöd központjában 
az avatáson. Valamikor már léte-
zett ez a Szent István koronáját 
ábrázoló kő, némelyik darabját 
megtalálták és felújították. Jakab 
Elek, küsmödi származású buda-
pesti épületszobrász, restaurátor 
keze munkáját dicséri a felújított 
emlékmű. Számos szavalat, ének 
és ünnepi beszéd hangzott el az 

avatáson, jelen volt Antal Zoltán 
református esperes is. Piroska 
József beszédében ismertette az 
egybegyűltekkel a falu történetét, 
mivel az elszakadt magyarországi 
területekről is voltak jelenlévők, 
a Kárpát-medencei magyarok ta-
lálkozója végett. Az avatás a helyi 
kultúrotthonban zárult.

Az emlékezetnek köve nevet 
viselő emlékművet teljes egé-
szében a helyiek erőforrásaiból 
allították. Mint Szőcs László, 
Etéd község polgármestere el-
mondta, minden évben a pün-
kösd előtti vasárnapra, illetve 
hétvégére szeretnének falunapot 
szervezni Küsmödben. 

időpontváltozással bár, viszont 
májusban is megtartották szé-
kelyudvarhely központjában a 
hagyományos helyi termékek 
vásárát. a pünkösdi búcsú miatt 
szombatról péntekre költöztetett 
vásáron rengeteg külföldi turista 
volt kíváncsi az udvarhelyszéki 
termelők portékáira.

B. Zs.

A hónap végét jelzi, hogy 
pénteken Székelyudvarhely 
központjában a polgármes-

teri hivatal, az Átalvető programmal 
partnerségben ismét megszervezte 
a hagyományos helyi termékek vá-
sárát. Bár az eredeti terv szerint a 
Márton Áron téren minden hónap 
utolsó szombatján tartják a helyi 
termékeket felvonultató vásárt, a 
csíksomlyói búcsú miatt a második 
vásárt péntekre tették a szervezők. 
A pünkösdi ünnepség miatt meg-
változtatott időpont csak javára vált 
a rendezvénynek, hiszen péntek 
délben a mintegy huszonöt, helyi 
termékeket kínáló sátrat megroha-
mozták a magyarországi turisták.

A külföldi vásárlók, elmondá-
suk szerint nem győztek betelni a 
látvánnyal, ami a főtéren fogadta 
őket, hiszen a húsból és vadhús-
ból készült termékek mellett gyü-
mölcslevek, lekvár, sajt és méhésze-
ti termékek között válogatva a kéz-
művesek, csuhéfonók, bútorfestők 
portékáit is megcsodálták.

A standok között járkálva 
természetesen igazi különleges-
ségekkel is találkozhattak az ér-
deklődők. A kénosi Mózes Enikő 
asztalán bivalytejből készült ter-
mékek sokaságát találhatták meg: 
különféle joghurtok, vaj, feta sajt, 
ribizlivel ízesített, füstölt és érlelt 
sajtok közül válogathattak. A ter-
melő elmondása szerint rászolgált 
az érdeklődésre, hiszen nagyon ke-
vés ember foglalkozik a környéken 
bivalytartással, ők maguk egy éve 
fogtak bele ebbe a vállalkozásba. 
Mózes Enikő szerint jól sikerült a 
májusi vásár, sokan érdeklődtek és 
vásároltak nála.

A pénteki vásárt a szentegyházi 
Szent Gellért Alapítvány tagjainak 
előadása tette színesebbé.

A kiállításn célja, hogy elinduljon egyfajta párbeszéd a városlakók között fotó: barcsa istván

Sokan kóstoltak Mózes Enikő standjánál fotó: ifj. haáz sándor

Tisztelgés és áldás. Antal Zoltán református esperes is jelen volt Küsmödön 
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az Orbán Balázs 
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XII. A. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 
StúDió kéSzítette
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Az idei Forma–1-es világbajnok-
ság minden futamán más-más 
pilóta állhatott a dobogó legfelső 
fokára, vasárnap Monte-Carlo 
utcáin Mark Webber diadalmas-
kodott. A hazai ralibajnokság har-
madik futamát François Delecour 
nyerte, míg a rali-vb hatodik ver-
senyén Sébastien Loeb volt a leg-
gyorsabb.

Izgalmasra sikerült az idei 
Forma–1-es világbajnokság 6. 
futama, a Monacói Nagydíj első 

és hatodik helyezettjét mindössze 
6,1 másodperc választotta el. Mark 
Webber az élről rajtolva nyerte meg 
a Monte-Carlo utcáin rendezett fu-
tamot, a harmadik helyezett Alonso 

azonban átvette a vezető helyet az 
összetett pontlistán.

A Monacói Nagydíj pont-
szerzői: 1. Mark Webber (Red 
Bull-Renault), 2. Nico Rosberg 
(Mercedes), 3. Fernando Alonso 
(Ferrari), 4. Sebastian Vettel (Red 
Bull-Renault), 5. Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), 6. Felipe 
Massa (Ferrari), 7. Paul di Resta, 
8. Nico Hülkenberg (mindketten 
Force India-Mercedes), 9. Kimi 
Räikkönen (Lotus-Renault), 10. 
Bruno Senna (Williams-Renault). 
Az összetett vb állása: pilóták: 
1. Alonso 76 pont, 2. Vettel 73 p., 3. 
Webber 73 p., 4. Hamilton 63 p., 
5. Rosberg 59 p.; csapatok: 1. Red 
Bull 146 p., 2. McLaren 108 p., 3. 

Lotus 86 p., 4. Ferrari 86 p. Követ-
kezik a Kanadai Nagydíj június 10-
én Montrealban.

Raliban a francia pilóták tarol-
tak az elmúlt hétvégén. A hazai baj-
nokságban egy Peugeot S2000-essel 
François Delecour könnyedén győ-
zött, a pódiumra két magyar Mitsu-
bishi Lancer EVO 10 R4-gyel ver-
senyző pilóta állhatott Szabó Gergő 
és Spitzmüller Csaba révén. A baj-
noki címvédő Valentin Porcişteanu 
a ralit megelőző teszteken összetörte 
versenygépét, így egy kölcsönautóval 
indult a moldvai viadalon, és az 5. he-
lyen zárt. A megszerzett pontoknak 
köszönhetően vezet a bajnokságban 
60 ponttal az 51 pontos Spitzmüller, 
a 39 pontos Dan Gârtofan és a 35 
pontos Delecour előtt. A bajnokság 
következő futamát június 22-én és 
23-án Kolozsváron rendezik.

Továbbra is egyeduralkodó a 
ralivébén Sébastien Loeb. Ugyan az 
utolsó napig Petter Solberg üldözte 
a címvédőt, ám a norvég vasárnap az 
első szelektíven „eldobta a vasat”, így 
a Citroën két gyári pilótája – Loeb 
és Mikko Hirvonen – bezsebelte 
az első két helyet, harmadikként a 
fordos Jari-Matti Latvala végzett. 
Hat verseny után Loeb 119 ponttal 
vezeti a vébét a 89 pontos Hirvonen 
és a 80 pontos Mads Østberg 
(Adapta – Ford Fiesta WRC) előtt. 
A következő versenyt Új-Zélandon 
rendezik június 22–24. között.

58 éves rekordot döntöttek meg a 
magyar úszók a vasárnap délután 
véget ért debreceni úszó-Európa-
bajnokságon, miután 26 érmet 
szereztek. Az Eb-k történetében 
a magyarok legutóbb 1954-ben, 
Torinóban voltak ilyen sikeresek, 
akkor 17 érmet szereztek. A ro-
mán küldöttség egy érmet szer-
zett, éspedig a marosvásárhelyi 
Trandafir Norbert révén.

Magyar szempontból töké-
letes Európa-bajnokság 
zárult vasárnap délután, 

hiszen a debreceni kontinensviada-
lon a magyar küldöttség 26 érmet 
szerzett. Kiss László magyar szövet-
ségi kapitány az Eb-t megelőzően 
10 éremmel kalkulált. Ehhez képest 

a megszerzett 9 arany-, 10 ezüst- és 
a 7 bronzéremmel az úszók jócs-
kán túlteljesítették az elvárásokat. 
A magyar válogatott a debreceni 
úszó-Európa-bajnokság éremtáblá-
zatának élén is végzett. Legutóbb 
ez a bravúr 1954-ben, Torinóban 
sikerült a magyar úszócsapatnak, s 
mostanáig az számított a legered-
ményesebb kontinensviadalnak 8 
arany-, 6 ezüst- és 3 bronzéremmel.

A román küldöttség csupán egy 
bronzéremmel vigasztalódhatott, és 
az is egy erdélyi, marosvásárhelyi ma-
gyar fiú nevéhez fűződik. Trandafir 
Norbert 100 méter gyorson szerzett 
bronzérmet. Viszont kérdéses, hogy 
ott lehet-e a nyári olimpiai játéko-
kon, ugyanis nem tudta megúszni az 
olimpiai A szintet.

Az érmesek
Arany: 400 m, női vegyes: Hosz-

szú Katinka; 200 m, férfi vegyes: 
Cseh László; 800 m, női gyors: Ka-
pás Boglárka; 200 m, női vegyes: 
Hosszú Katinka; 200 m, férfi mell: 
Gyurta Dániel; 200 m, férfi pillan-
gó: Cseh László; 800 m, férfi gyors: 
Kis Gergő; 200 m, női pillangó: 
Hosszú Katinka; 400 m, férfi ve-
gyes: Cseh László.

Ezüst: 400 m, férfi gyors: Kis 
Gergő; 400 m, női vegyes: Jakabos 
Zsuzsanna; 1500 m, férfi gyors: 
Kis Gergő; 200 m, férfi pillan-
gó: Biczó Bence; 4 x 200 m, női 
gyors váltó: Magyarország ( Jaka-
bos Zsuzsanna, Verrasztó Evelyn, 
Mutina Ágnes, Hosszú Katinka); 
1500 m, női gyors: Risztov Éva; 
100 m, férfi pillangó: Cseh Lász-
ló; 200 m, férfi hát: Bernek Pé-
ter; 200 m, női pillangó: Jakabos 
Zsuzsanna; 400 m, férfi vegyes: 
Verrasztó Dávid.

Bronz: 1500 m, férfi gyors: 
Gyurta Gergely; 200 m, férfi gyors: 
Komza Dominik; 800 m, női gyors: 
Risztov Éva; 200 m, női vegyes: 
Verrasztó Evelyn; 50 m, férfi hát: 
Bohus Richárd; 4 x 200 m, férfi 
gyors váltó: Magyarország (Kozma 
Dominik, Kis Gergő, Bernek Péter, 
Cseh László); 4 x 100 m, férfi vegyes 
váltó: Magyarország (Bernek Péter, 
Gyurta Dániel, Cseh László, Koz-
ma Dominik); 100 m, férfi gyors: 
Trandafir Norbert (romániai).

Hat futam, hat győztes

ÚSzó-EurópA-bAjNokSág

Rekordot döntöttek a magyarok

Cseh László hat érmet szállított

Kamui Kobajasi az 5. körben elszállt Monte-Carlo utcáin
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Idén több mint 45 ezer használt

A hivatalos statisztika szerint 
az elmúlt hónap folyamán a 
forgalomba 4307 új személy-
gépkocsit írattak be, ami 13,8 
százalékkal volt kevesebb, 
mint a megelőző esztendő azo-
nos hónapjában. Négy hónap 
viszonylatában viszont kedve-
zőbb a statisztika, nevezetesen 
24,5 százalékkal több gépkocsit 
írattak be a forgalomba, mint a 
tavaly. Eddig csúcshónapnak 
január bizonyult, amikor is kö-
zel 4940 gépkocsi beíratására 
került sor. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Álljunk meg egy pillanatra 
a számadatoknál: az érté-
kesített új személygépko-

csikra vonatkozó statisztikák nem 
találnak a bejegyzési számada-
tokkal. A beíratásra rendszerint 
hetekkel vagy akár hónapokkal 
később kerül sor, mint a megvá-
sárlás időpontja. A januári csúcs 
is jobbára annak tulajdonítható, 
hogy az elmúlt esztendő decem-
bere második felében megvásá-
rolt új személygépkocsikra csak 
januárban került fel a fekete rend-
számtábla. Áprilisban is megmu-
tatkozott ez az „időbeni eltoló-

dás”, ugyanis a gépkocsigyártók 
és -importőrök (APIA) közle-
ménye szerint a múlt hónapban 
országos viszonylatban 6650 új 
személygépkocsit adtak el. Tudni 
kell azonban azt is, hogy az így 
értékesített személygépkocsik egy 
részét reexportálják, valamint azt, 
hogy az áprilisban indult roncs-
program keretében értékesített 
gépkocsik beíratására a hónap 
végéig nemigen kerülhetett sor. 
Amúgy a roncsprogram még ke-
vésbé éreztette hatását, legalábbis 
egyes megyékben, de az áprilisi 
eladási statisztika alakulásában 
az részben már megmutatkozott. 
Ami megyénket illeti, félhivatalos 
értesüléseink szerint a roncsprog-
ram keretében mintegy 80-90 új 
személygépkocsit vásároltak meg. 
Amúgy a roncsprogramnak egyik 
oldala „kihalt”, a kiselejtezett jár-
műveké, és most már csak az ér-
tékjegyek „forgalmazása” (1700-
2000 lej körüli áron), illetve az 
azok révén történő vásárlás „lé-
legzik”. Rovana Plumb környezet-
védelmi miniszter szerint viszont 
nem kizárt az újabb értékjegy-ki-
bocsátás.

Piacvezető a Dacia
A márkák tekintetében to-

vábbra is piacvezető a Dacia, 

amelyből négy hónap viszonyla-
tában mintegy 22,5 százalékkal 
többet sikerült értékesíteni, mint 
a megelőző esztendő azonos idő-
szakában, szám szerint 4729-et. 
A Volkswagen esetében közel 30 
százalékkal többet adtak el, szám 
szerint 2304-et, a Skoda esetében 
pedig 12 százalékkal többet, ne-
vezetesen 1751-et. Az első négy 
hónap piaci vesztese az Opel volt, 
amelyből 17,3 százalékkal keve-
sebbet adtak el, mint 2011 első 
négy hónapjában, a Chevrolet 
esetében a visszaesés 23,4 százalé-
kos volt, a Fiat esetében pedig kö-
zel 27 százalékos, alig 322 darabot 
sikerült abból értékesíteni.

Fellendült 
a használtautó-piac
Meglepő jó eredményekkel 

zárult az első négy hónap a hasz-
náltautók piaca tekintetében. Ez 
annak is tulajdonítható, hogy a 
környezetvédelmi illeték csökken-
tése kedvezőbbé tette azok meg-
vásárlását. Az esztendő első négy 
hónapjában 46 600 „másodkezes” 
gépkocsit írattak be a forgalomba, 
ami a megelőző esztendő azonos 
időszakához viszonyítva 32 száza-
lékos növekedést jelent. A növe-
kedési arány áprilisban kiugróan 
magas volt: míg 2012 áprilisá-

 HIRDETÉS

> Uniós támogatást kaphat Románia 
a tömbházak hőszigetelésére. A turisz-
tikai minisztérium közölte: a Regionális 
Operatív Programot felügyelő bizottság 
tegnap jóváhagyta, hogy pályázni lehessen 
a tömbházak hőszigetelésére. A szaktárca 
április végén küldött át az Európai Bizott-
ságnak egy javaslatot arra vonatkozóan, 
hogy hogyan nézzen ki a támogatási rend-
szer. Eszerint vissza nem térítendő támoga-
tásokra lehetne pályázni az 1950 és 1990 
között épült tömbházak hőszigetelésére, 
de ez a lehetőség elsősorban a szociálisan 
nehéz helyzetű személyek számára lesz el-
érhető.

> Továbbra is BB+ besorolású Ro-
mánia az S&P-nél. Megerősítette pénte-
ken Románia BB+, illetve B besorolását 
a Standard&Poor’s – előbbi a hosszú, 
utóbbi a rövid távú hitelekre vonatkozik. 
„A besorolás megerősítése azt tükrözi, 
hogy Románia gazdasága normalizáló-
dik mind a megelőző intézkedések, mind 
a kormány eltökéltsége miatt” – áll a hi-
telminősítő közleményében. A Fitchnél 
Románia hosszú távú, valuta alapú hitelei 
BBB-, a lej alapúak pedig BBB besorolást 
kaptak. A Moody’s az egyetlen, amely a 
befektetésre javasolt országok között tart-
ja számon.

> Felkészült a Rai� eisen egy romániai 
vagy bulgáriai bankpánikra. Több milliárd 
eurónyi készpénztartalékkal rendelkezik a 
Rai� eisen Bank International arra az esetre, 
ha a Balkánon bankrohamra kerülne sor a 
görög válság miatt – írja a Bloomberg. Ro-
mániában és Bulgáriában a görög bankok 
mellett a Rai� eisen is jelen van. Ha ezekben 
az országokban a lakosság tömeges betétfel-
vételt indítana el, az érzékenyen érintené a 
Rai� eisent is, csakhogy az osztrák bank erre 
a szokásosnál magasabb készpénzállomány-
nyal már felkészült. Martin Grüll pénzügyi 
igazgató a hírügynökség jelentése szerint 
Bécsben közölte: a bank 25 milliárd euróra 

emelte likviditási pu� erét, ami „több milli-
árd euróval” meghaladja a görög válság tava-
lyi elmélyülése előtti szintet. Ennél többet 
azonban nem kívánt közölni a pénzügyi 
igazgató. Jelentősen megemelt likviditással 
rendelkezünk – mondta Herbert Stepic ve-
zérigazgató is a társaság múlt héten közzétett 
első negyedéves gyorsjelentését bemutató 
sajtótájékoztatón. Szerinte mindenki amiatt 
aggódik, hogy a megtakarítással rendelke-
zők egyszer majd csak a bank ajtaján kopog-
nak, hogy látni akarják a pénzüket. Erre az 
esetre ők felkészültek. Annak esélye, hogy 
Görögország kilép az eurózónából, Stepic 
szerint ötven százalék.hí
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A környezetvédelmi illeték csökkentése kedvezőbbé tette a használt autók megvásárlását

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
június 8-án 10 órakor Székelyudvarhelyen, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós ARAGONIT 
K� . (� skális lakhelye: Korond 1469/A,  Hargita me-
gye, � skális azonosítószáma: RO 9413396) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

 MAN nyerges vontató 19332 F, gyártási év 1990 3 000 lej

 SLP márkájú kőolajszállító tartályutánfutó, 
2D típusú, gyártási év 1994

24 000 lej

 M1AA Berlina típusú Mercedes Benz 202/C 220 
személygépkocsi, gyártási év 1994

11 000 lej

Összesen: 68 000 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak meg-

tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a � skális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye-
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558-as telefonszámon, 328-as belső.

Az eladási hirdetést 
2012. május 23-án kifüggesztették.

hargitanépe
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helyzetjelentés

autót írattak forgalomba
 hirdetés

> Korlátozottan veheti vissza a ro-
mán kormány az önkormányzatoknak 
megítélt támogatást. Korlátozta a román 
alkotmánybíróság a román kormány-
nak azt a jogát, hogy visszavegye a 43,4 
milliárd forintnak megfelelő összeget az 
önkormányzatoktól, amelyek az előző ka-
binettől kapták ezt a támogatást. A május 
elején hivatalba lépett Victor Ponta mi-
niszterelnök vezette román kormány úgy 
döntött, visszaveszi az önkormányzatoktól 
azt a támogatást, amelyet a Mihai Răzvan 
Ungureanu vezette előző kabinet utalt ki 
számukra a kormány tartalékalapjából. Az 
alkotmánybíróság pénteki közlése szerint a 

Ponta-kormány csak a még el nem költött 
pénzösszegeket kérheti vissza, illetve azok 
az önkormányzatok kötelesek visszafizetni, 
amelyek nem rendelkeznek adóssággal, és 
nem bonyolítanak le uniós pályázatokat. 
Ponta két héttel ezelőtt jelentette be, hogy 
a 648 millió lej több mint felét, azaz 387 
millió lejt kell visszafizetniük, hiszen a 
pénzügyminisztérium összesítése szerint az 
önkormányzatok ennyi pénzt nem költöt-
tek el a kormányzati támogatást visszavonó 
határozat hatályba lépéséig. Pénteken a mi-
niszterelnök közölte, hogy a szóban forgó 
kormányhatározat nem ütközik alaptör-
vénybe, ezért továbbra is hatályban marad. 

Hozzátette: a mintegy 1700 település kö-
zül 810-nek nincs adóssága és uniós pályá-
zatot sem bonyolít le, további 840 település 
helyzetét még vizsgálják. Az RMDSZ azt 
javasolta az érintett önkormányzatoknak, 
hogy forduljanak bírósághoz, és támadják 
meg jogi úton a pénz visszavonásáról szóló 
kormányhatározatot.

> Nem drágulnak a zöldségek és gyü-
mölcsök? A hazai termékek megjelenésével 
a piacon nem fognak drágulni a zöldségek 
és a gyümölcsök az elkövetkező időszak-
ban – vélte Daniel Constantin mezőgaz-
dasági miniszter egy sajtótájékoztatóján. 

„Nem hinném, hogy áremelések lesznek 
ebben az időszakban, főként a zöldségek 
és gyümölcsök esetében nem, mivel kez-
denek megjelenni a hazai termékek a pia-
con” – mondta Constantin. Rámutatott 
azonban, hogy jobb piacszervezésre van 
szükség ahhoz, hogy tudni lehessen, indo-
koltak-e az áremelések, vagy -csökkentések 
az élelmiszerek esetében. „Akkor tudnánk 
elemezni, hogy a drágulás megalapozott, 
vagy ellenkezőleg, csökkennie kellene vala-
mely termék árának. Amíg a piac nincs jól 
megszervezve, becsléseink nem lehetnek 
pontosak ezen a téren” – mutatott rá a tár-
cavezető.

hargitanépe
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A Dacia Lodgy leszál-
lítására a hazai piacon 
június elején kerül sor, 
az érdeklődés a jelek 
szerint nem hiányzik, 
ugyanis eddig több 
mint 200-an fizettek 
be arra előleget. Ára 
áfástól 9500 és 14 700 
euró között mozog a 
motorizáció és felsze-
reltség függvényében.

 hirdetések

hARGItA MeGye tAnÁCsA
Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgákat hirdet köztisztviselői állások 
betöltésére meghatározott időre a:

Helyi közigazgatási vezérigazgatóságon
 tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával (teológia profil); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újrakö-

zölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 1 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

Beruházás vezérigazgatóságon
 Tanácsos, I osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával (technikai profil); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újrakö-

zölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 9 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

Gazdasági igazgatóságon
 tanácsos, I osztály, asszisztens szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 egyetemi végzettség záróvizsgával (könyvelés és számvi-

teli informatika szak); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újrakö-

zölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 1 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

Programok és vidékfejlesztési  igazgatóságon
 Előadó, III osztály, fő szakmai fokozat 

Részvételi feltételek:
 középfokú végzettség érettségi vizsgával (mechanika 

profil); 
 a köztisztviselők jogállásáról szóló, 188/1999-es újrakö-

zölt törvény 54-es szakaszának előírásai;
 minimum 9 év szakmai tapasztalat;
 számítógép-kezelői ismeretek.

A versenyvizsgák időpontja: 2012. június 5., 10 óra (írás-
beli) és 2012. június 7. (szóbeli vizsga).

Helyszín: a Hargita Megye Tanácsának székhelye.
A beiratkozási dossziékat a Hargita Megye Tanácsának 

székhelyén kell letenni a hirdetés megjelenésétől számított – a 
Hivatalos Közlöny III. részében – 8 napon belül. 

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, 
valamint bővebb felvilágosítást a Hargita Megyei Tanács me-
nedzsment vezérigazgatóságának humánerőforrás-részlegén 
kaphatnak az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700 / belső 
1408-as vagy 1406-os telefonszám).

A leX FORI IPURl
jogi felszámoló révén képviselt 
TROTUS BOKI Kft. nyílt kiki-
áltásos árverés szervez a jogi fel-
számolás alatt lévő kereskedelmi 
társaság tulajdonát képező ingatlan 
javak eladására. Az árverésre júni-
us 28-án 12 órakor kerül sor a jogi 
felszámoló, Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu u. 47 szám alatti szék-
helyén.

Az árverésre kerülő ingat lan 
javak kikiáltási árát a felértékelési 
jelentés révén állapították meg, s 
azok a következők: 
 vegyesüzlet épülete, földszint, 

emelet és manzárd, összesen 295,20 
m2 alapterülettel és egy 49,86 m2-es 
nyári ház, amelyek Gyimesközéplok 
beltelkén találhatók, Fő út 548/A 
szám alatt egy 3221 m2-es területen 
(bejegyezve Csíkszépvíz telekköny-
vébe az 5615-ös szám alatt), kikiál-
tási összár: 231 700 lej, áfa nélkül.

Az árverésen való részvétel vé-
gett az ajánlattevőknek legkésőbb 
június 27-ig be kell fizetniük a vissza 
nem térítendő 100 lejes részvételi 
díjat, valamint a kikiáltási ár 10 szá-
zalékát képező részvételi garanciát.

Oda nem ítélés esetén az árve-
rés megismétlődik a csütörtöki na-
pokon 12 órakor, a csődbe ment cég 
székhelyén.

Az érdekeltek bővebb infor-
mációban részesülhetnek a jogi fel-
számoló székhelyén vagy a 0266–
372216-os és a 0756–069780-as 
telefonszámokon.

ban, országos viszonylatban 3995 
használt személygépkocsit írattak 
be forgalomba, idén áprilisban  
11 323-at. A használtautó-pia-
con továbbra is a legkelendőbb a 
Volkswagen, amelyből 11 000 da-
rabot értékesítettek.

Elérhető közelségben 
a Lodgy
Április végén a marokkói Tan-

gerben próbálhatták ki a hazai 
„tesztpilóták” és szakújságírók az 
ott összeszerelésre kerülő Dacia 
Lodgy-t. Igen elégedetten nyilat-
koztak a Dacia „újszülöttjéről”. 
Leszállítására a hazai piacon jú-
nius elején kerül sor, az érdeklő-
dés a jelek szerint nem hiányzik, 
ugyanis eddig több mint 200-an 
fizettek be arra előleget. Ára áfás-
tól 9500 és 14 700 euró között 
mozog, a motorizáció és a fel-
szereltség függvényében. A teljes 

választék egyelőre még nem kerül 
a piacra, az új motorral ellátott 
modell csak majd az ősztől lesz 
megvásárolható, a 115 lóerős, 1.2 
TCe benzinmotoros változatról 
van szó. Ennek ára 13 100 euró 

lesz. A Dacia tekintetében ez ab-
szolút újdonságot fog jelenteni.

A Ford Romania craiovai gyá-
rától származó értesüléseink sze-
rint e hónap elején megkezdték a 
motorok gyártását. A háromhen-
geres, egyliteres EcoBoost motor-
ról van szó, amely két variánsban 
készül: 100, illetve 125 lóerős, ezzel 
látják el a Craiován összeszerelésre 
kerülő új B-Max személygépkocsi-
kat. Erre is elfogadnak előjegyzést, 
úgy tudni, hogy egyelőre több tí-
zen fizettek be előleget, de a gyár 
illetékesei hivatalos adatokat erre 
vonatkozóan csak június első nap-
jaiban hoznak nyilvánosságra.

Értesüléseink szerint me-
gyénkben is többen érdeklődtek 
mind a Dacia Lodgy, mind a Ford 
B-Max iránt, mármint a megvá-
sárlási feltételek, az árak tekinte-
tében, de előleg befizetésére egy-
előre nem került sor.
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Magyar labdarúgás

Veretlenül bajnok a Debrecen

Veretlenül lett bajnok a debre-
cen a magyar labdarúgó OTP 
bank liga 2011/2012-es idényé-
ben, mivel a 30., utolsó forduló-
ban 2–0-ra legyőzte a Haladást.

Legutóbb 46 éve, a Vasasnak 
sikerült veretlenül magyar 
labdarúgó -bajnokságot 

nyernie. Az ezüstérmet a tavalyi 
bajnok Videoton, a bronzérmet a 
Győr szerezte meg. Az utolsó kör 

nagy kérdése az volt, hogy mely 
csapat szerzi meg – a Győr kizárása 
miatt – az Európa Liga-indulást 
érő negyedik helyet, s mivel az 
erre esélyes négy együttes közül 
valamennyi győzött szombaton, 
így a játéknapot a legelőnyösebb 
helyzetből váró Budapest Honvéd 
örülhetett. A kispestiek bár kétszer 
is hátrányban voltak, végül 4–3-ra 
diadalmaskodtak Pécsen. Az NB 
II-ből az Eger és az MTK jutott 

fel az első osztályba. A Debrecen a 
Bajnokok Ligája Bajnokok ágának 
második selejtezőkörében csatla-
kozik a sorozathoz mint kiemelt. 
A második Videoton és a Honvéd 
az Európa Ligában játszhat.

Az OTP Bank Liga 30. for-
dulójának eredményei: Újpest 
– Videoton 0–2, Pápa – Győri 
ETO 0–2, Kaposvár – ZTE 3–1, 
Pécs – Honvéd 3–4, Siófok – 
Kecskemét 0–2, Paks – Ferenc-
város 4–2, Diósgyőr – Vasas 3–2, 
Debrecen – Haladás 2–0.

  1. Debrecen 30 22 8 0 64–18 74
  2. Videoton 30 21 3 6 58–19 66
  3. Győr 30 20 3 7 56–31 63
  4. Honvéd 30 13 7 10 48–40 46
  5. Kecskemét 30 13 6 11 47–39 45
  6. Paks 30 12 9 9 47–51 45
  7. Diósgyőr 30 13 4 13 42–43 43
  8. Haladás 30 9 11 10 39–37 38
  9. Siófok 30 9 9 12 30–41 36
10. Kaposvár 30 7 14 9 35–42 35
11. Ferencváros 30 9 7 14 32–35 34
12. Pécs 30 8 10 12 36–50 34
13. Újpest 30 8 8 14 34–46 32
14. Pápa 30 8 6 16 26–40 30
15. Vasas 30 5 9 16 29–51 22
16. ZTE 30 1 10 19 25–65 13

> Torna. Berki Krisztián aranyérmet 
nyert lólengésben vasárnap a férfitor nász-
Európa-bajnokságon, Montpellier-ben. 
A kétszeres világbajnok, olimpiai kvótás 
magyar címét megvédve, pályafutása során 
hatodszor diadalmaskodott kontinensvia-
dalon. Ezúttal 15,958 ponttal zárt, s ezzel 
jócskán megelőzte legnagyobb riválisát, 
a 15,775-tel végző brit Louis Smith-t. A 
román delegáció két érmet szerzett. Csa-
patban a tornászok bronzérmet szereztek, 
míg Flavius Koczi ugrásban Eb-aranyat ün-
nepelhetett. Eredmények: lólengés: 1. Ber-
ki Krisztián 15,958 pont, 2. Louis Smith 
(Nagy-Britannia) 15,775, 3. Harutyum 

Merdinyan (Örményország) 15,300; ugrás: 
1. Flavius Koczi (Románia) 16,116 pont; 
2. Igor Ragyivilov (Ukrajna) 16,066; 3. 
Gyenyisz Abjazin (Oroszország) 16,062.

> Kosárlabda. Egy év szünet után újból 
bajnok lett a CSU Asesoft Ploieşti a román 
férfi-kosárlabdabajnokságban. Az Asesoft a 
döntőben a Temesvári BC együttesét győz-
te le söpréssel. A négy nyert mérkőzésig 
tartó finálé minden mérkőzését megnyerte 
az Asesoft, és az elmúlt évek legkönnyebb 
bajnoki aranyát szerezhette meg ezzel. Ered
mény, döntő: CSU Asesoft Ploieşti – Temes-
vári BC 4–0 (104:89; 79:65; 63:55; 80:78).

> Románia-kupa. A Bukaresti Di namo 
1–0-s győzelmet aratott a labdarúgó-
Románia-kupa döntőjében a Bukares-
ti Rapid fölött. A Dinamo sikerének 
köszönhetően valamelyest javított a 
rossz idényén. A következő szezonban 
a Dinamo, mint kupagyőztes, az Euró-
pa Liga negyedik selejtező körében fog 
csatlakozni a sorozathoz, míg a Rapid a 
második körben.

> Vízilabda. A magyar férfi-vízilab-
daválogatott felkészülési mérkőzésen 
Newport Beachen 12–9-es vereséget 
szenvedett az Egyesült Államoktól. Ke-

mény Dénes együttese a nagyszünetben 
7–2-es hátrányban volt. Mint ismert, 
Kemény Dénes együttese június 1-jéig 
az Egyesült Államokban, majd egy hétig 
Kanadában készül a londoni olimpiá-
ra. A találkozó gyakorlatilag a 2008-as 
olimpiai döntő „visszavágója” volt. Ak-
kor a magyar csapat 14–10-re nyert, 
most azonban kikapott. A Kemény-
csapat vereségéért Tony Azevedo tett a 
legtöbbet: az amerikai klasszis hat gólt 
lőtt Baksa Lászlónak, illetve Nagy Vik-
tornak. Az amerikaiak előnykihasználá-
sa kiváló volt: 16-ból 10-szer betalált a 
hazai csapat.hí
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Körzeti bajnokságok

Folytatódtak a hétvégén a 
körzeti labdarúgó-bajnoksá-
gok fordulói. Az Udvarhely 

körzeti bajnokságban a 22. fordu-
lót rendezték. A Csík körzeti 5. 
ligában a 16., míg a 6. ligában a 17. 
forduló találkozóit rendezték.

Udvarhely körzeti
A csoport: Zetelaka – Fiatfalva 

1–1, Lövéte – Betfalva 5–4, Ho-
mo ródszentmárton – Szentegyhá-
za 2–2, Székelyszentlélek – Szent-
ábrahám 6–3, Malomfalva – Szé-
kelyudvarhelyi Sporting 0–5, 
Nagygalambfalva – Farkaslaka 
1–0. A Korond – Farcád találkozót 
június 1-jére halasztották.
  1. Sporting 22 17 1 4 98–44 52
  2. Farcád 20 15 3 2 44–14 48
  3. Nagygalambf. 22 13 5 4 59–34 44
  4. Szentábrahám 22 12 3 7 62–42 39
  5. Betfalva 22 12 2 8 55–42 38
  6. Farkaslaka 22 10 4 8 46–39 34
  7. Lövéte 22 9 4 9 46–51 31
  8. Korond 21 8 3 10 42–40 27
  9. Szentlélek 22 6 6 10 44–64 24
10. Szentmárton 22 6 5 11 40–60 23
11. Zetelaka 22 6 4 12 33–57 22
12. Malomfalva 21 5 4 12 38–56 19
13. Fiatfalva 22 4 5 13 48–63 17
14. Szentegyháza 22 2 5 15 26–74 11

B csoport: Kápolnásfalu – 
Agyag falva 2–1, Homoródszentpál 
– Szé k elyszentmihály 0–3, Ko-
bátfalva – Ká nyád 2–1, Bögöz – 
Zetelaka II 4–2, Gagy – Korondi 
Ifjúság 0–1, Al só bol dogfalva – 
Nagygalambfalva II 0–0. Csekefalva 
szabadnapos volt.
  1. Ifjúság 20 13 3 4 44–24 42
  2. Szentmihály 21 13 3 5 54–36 42
  3. Agyagfalva 20 12 2 6 45–28 38
  4. Gagy 21 12 1 8 48–33 37
  5. Kobátfalva 20 12 1 7 51–37 37
  7. Zetelaka II 20 10 2 8 43–35 32
  6. Bögöz 21 9 5 7 56–34 32
  8. Kápolnás 20 10 1 9 42–36 31
  9. Kányád 21 7 4 10 36–48 25
10. Alsóboldogf. 20 5 5 10 25–39 20
11. Csekefalva 20 6 1 13 32–58 19
12. Nagygalambf. II 20 4 3 13 29–46 15
13. Szentpál 20 3 1 16 25–76 10

C csoport: Oroszhegy – Fel ső-
boldogfalva 2–5, Ho mo ród szent-
péter – Homoród szent márton II 
6–0, Oklánd – Bo gár falva 4–0, 
Rugonfalva – Si mén falva 3–3, Far-
cád II – Malomfalva II 1–3, Ócfalva 
– Hodgya 2–7. Máréfalva szabadna-
pos volt.
  1. Bogárfalva 21 13 3 5 39–31 42
  2. Oklánd 20 12 5 3 45–20 41
  3. Siménfalva 20 12 5 3 50–27 41

  4. Hodgya 20 11 5 4 50–30 38
  5. Farcád II 21 11 3 7 44–29 36
  6. Malomfalva II 20 11 2 7 40–24 35
  7. Felsőboldogf. 20 10 4 6 49–36 34
  8. Szentpéter 20 8 3 9 40–42 27
  9. Oroszhegy 20 7 1 12 49–50 22
10. Máréfalva 20 7 1 12 28–45 22
11. Ócfalva 20 5 3 12 34–52 18
12. Rugonfalva 21 3 3 15 35–63 12
13. Szentmárton II 21 2 2 17 17–71 8

Csík körzeti
V. liga, 16. forduló: Csík

koz mási Komisz – Csík karcfalvi 
Hargita 0–5 /Gyenge Csaba 
(24. – büntetőből), Vízi Al-
fonz (26., 84.), Grama Ovidiu 
(33.), Antal Tihamér (86.)/; 
Csíkszentmártoni Meteor – Vas
lábi Maros 2–3 /Tóth Zsolt 
(75.), György Zsolt (94.), illetve 
Ciobotariu Mihai (6., 45.), Mezei 
Sándor (79.)/; Tusnádi Piliske – 
Csíkmadéfalvi MIK 2–0 /Colceriu 
Sorin (58, 89.)/; Csíkszentgyörgyi 
Fiság – Csíkszépvízi MŰ 0–4 
/Fazakas István (6.), Bogos At-
tila (13., 83.), Pályi Sándor 
(73.)/; Csíkszentsimoni Szefite 
– Tusnádfürdői Fiatalság 6–2 
/Sándor László (12., 53.), Czikó 
Zsombor (18.), Szabó Attila (75.), 
Balázs István (79.), Veress Árpád 
(84.), illetve Demeter Norbert 
(17.), Lipeczky Csaba (47.)/.
  1. Tusnádfürdő 15 11 1 3 47–26 34
  2. Karcfalva 16 11 0 5 38–22 33
  3. Piliske 16 8 4 4 35–25 28
  4. Szentsimon 16 8 3 5 45–34 27
  5. Madéfalva 16 6 3 7 36–29 21
  6. Fiság 16 7 0 9 31–46 21
  7. Szentmárton 16 6 0 10 28–38 18
  8. Vasláb 16 5 2 9 37–48 17
  9. Csíkszépvíz 15 5 2 8 26–34 17
10. Csíkkozmás 16 3 3 10 26–47 12

VI. liga, 17. forduló: Csík
szent domokosi Garados – Csík
csicsói KSE II 1–4 /Kedves Arnold 
(81.), illetve László Zsolt (28.), 
Both Zsolt (33.), György Csaba 
(39., 58.)/; Csíkszentimrei TE – 
Gyergyószárhegyi Bástya 3–1 /
Szántó Levente (18., 82.), Kedves 
Botond (34.), illetve Györfi Sán-
dor (77.)/; Csíkszentléleki SE – 
Csíkborzsovai SK 8–1 /Sibişteanu 
Dănuţ (17., 79.), Neagui László 
(17.), Nagy Csaba (30.), Silló Ró-
bert (48., 60., 74.), Boros Levente 
(88.), illetve Antal István (80.)/.
1. Csicsó II 16 11 2 3 63–28 35

2. Szárhegy 17 10 0 7 40–29 30

3. Szentlélek 17 9 3 5 64–51 30

4. Borzsova 17 6 3 8 38–45 21

5. Szentimre 16 5 1 10 23–38 16

6. Domokos 17 4 1 12 22–59 13

Tapad a Vasas a VSK-ra

Sima háromgólos győzelmet 
aratott a Szentegyházi Vasas 
csapata a megyei labdarúgó-

bajnokság felsőházi rájátszásában a 
Csíkcsicsói KSE ellen. A Vasas sike-
rével még életben tartotta reményeit, 
hogy megyei bajnok legyen, igaz, egy 
mérkőzéssel többet játszott, mint az 
első helyezett Csíkszeredai VSK 
és még egy pont hátránya is van. A 
VSK a hétvégén egy pontot kell sze-
rezzen a Csicsó ellen, és bajnok.

Eredmények
1–3. helyezettek: Szentegyházi 

Vasas – Csíkcsicsói KSE 5–2 (2–1) 
/Benkő Norbert (21., 76.), Ger-
gely Tibor (26.), Knobloch Zoltán 
(63., 69.), illetve Drian Mirel (13.), 
Doltea Cătălin (82. – büntetőből)/. 
A VSK szabadnapos volt.

1. Csíkszereda 20 17 1 2 68–12 52

2. Szentegyháza 21 16 2 3 63–19 50

3. Csíkcsicsó 21 14 1 6 61–27 43

4–7. helyezettek: Maroshévízi– 
Salamási Tudomány – Szék ely-
ke resztúri Egyesülés 4–1 (1–0)  
/Morar Cosmin (20., 51.), Kele-
men Krisztián (47.), Újlaki Alex 
(72.), illetve Molnár Csaba (74.)/; 
Csíkszentmihályi Törekvés – Ho-
moródalmási Homoród 0–3.
1. Maroshévíz 22 13 1 8 54–48 40
2. Szentmihály 22 9 2 11 30–43 29
3. Keresztúr 22 8 2 12 35–37 26
4. Almás 22 8 0 14 45–69 24

8–10. helyezettek: Gyimes fel-
sőloki SE – Székelyudvarhelyi 
Roseal 10–0 (5–0) /Prezsmer 
György (11.), Jánó Vince (13., 37., 
68.), Szederjesi László (25.), Bodor 
Áron (32., 71., 82.), Tankó Leven-
te (46.), Ambrus Attila (67.)/. A 
Parajdi SE szabadnapos volt.

1. Felsőlok 20 7 2 11 39–56 23

2. Parajd 19 5 1 13 24–42 16

3. Roseal 21 1 2 18 19–85 5

FIFA-
kongresszus

Ismét erős és egységes a Nem-
zetközi Labdarúgó Szövetség 
(FIFA) Joseph Blatter elnök sze-

rint, aki úgy értékelte, hogy a pénte-
ken Budapesten rendezett 62. kong-
resszuson a szervezet megkezdte a 
tervezett reformokat. Az elfogadott 
reformok egyik első és legfőbb ered-
ményének azt tartja Blatter, hogy a 
küldöttek alapszabály-módosítása 
nyomán először van női tagja a FIFA 
legfőbb döntéshozó szervének, a 
végrehajtó bizottságnak. Blatter 
hozzátette, a reformok még csak 
elkezdődtek, s rengeteg munka vár 
rájuk, hogy a következő kongresz-
szuson továbbhaladjanak a kijelölt 
úton. A kongresszus döntései értel-
mében a könyvvizsgáló bizottság 
hatáskörét és felelősségét kibővítik. 
A küldöttek támogatták az etikai 
bizottság reformját is. Az elfogadott 
pénzügyi beszámoló szerint ugyan 
csökkent a nyeresége, mégis stabil a 
FIFA anyagi helyzete.



lakás

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

ELADÓ 4 szobás lakás Csíksze-
redában, a törvényszékkel szembeni 
tömbházban. Telefon: 0748–114635. 
(21891)

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

KIADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utcában egy 2 szobás, 
felújított, főút melletti, földszinti la-
kás irodának vagy magánszemélynek 
hosszú távra. Telefon: 0756–689793. 
(21957)

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

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szo-
bás tömbházlakás. Irányár: 19 500 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0720–012771.

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

ELADÓ Balánbánya 10. szám alatt 
(északi részen) 3 szobás, felújított 
tömbházlakás. Telefon: 0751–227671, 
+39–32–98796707. (2196)

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

ELADÓ családi ház Csíkcsicsóban 
főút mellett a 735-ös házszám alatt 
(3 szoba, konyha, kamra, 9,5 ár telek) 
megegyezés alapján. Telefon: 0746–
831022, 0743–532406.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jég-
pálya negyedben földszinti, 3 szobás 
tömb házlakás két erkéllyel, saját 
hő köz ponttal. Irodának, rendelőnek 
is megfelel. Telefon: 0721–916408, 
0757–109888.

ELADÓ Csíkszentsimonban tégla-
építésű ház. Pincével, pincelakással, 
gazdasági épületekkel, 14 ár telekkel, 
a kultúrház mögött. Telefon: 0749–
948790 vagy 0742–076598.

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház: nappali, konyha, két 
szoba, 14 ár telekkel. A közművesí-
tés megoldva. Telefon: 0742–668958 
vagy 0742–076598.

telek

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

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

ELADÓ beltelek Szentlélek bejá-
ratánál vagy 10 ár terület, kerítéssel, 
víz, villany bevezetve. Telefon: 0745–
506597. (21978)

ELADÓ építkezésre alkalmas, 500 m2 
terület Csobotfalván. Telefon: 0743–
616666.

jármű

ELADÓ: Suzuki Vagon R+ – irány-
ár: 1650 euró; Seat Cordoba – ára: 
1450 euró; Seat Arosa – 1100 euró. 
Telefon: 0722–342429, 0749–155155. 
(21977)

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

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

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

ELADÓ 2004-es évjáratú Matiz 
68 000 km-ben. Ár megegyezés alap-
ján. Telefon: 0746–044335. (21961)

vegyes

Köszönetünket és elismerésün-
ket fejezzük ki a megyei bűnügyi 
osztályon szolgálatukat kitűnően 
teljesítő Szentes és Jilate Mihăiţă 
nyomozó uraknak, akiknek sikerült 
felgöngyölíteni a folyó év január 
25-én, szerdán a Csíkszereda, Zöld 
Péter utca 5. szám alatt történt 
ugyanaznapi kétszeri, cigányok 
által elkövetett betörést. Alapos 
tájékozódás után azonosítani a há-
rom cigány személyt, akik jelentős 
összegű pénzt tulajdonítottak el, 
visszaszerezni a kínnal lehúzott, 
ellopott gyűrűket és visszaadni a 
kárvallottnak. Az elkövetők fölött a 
törvényszék ítélkezett! A kárvallot-
tak. (21981)

VÁSÁROLNÉK egy régi, jobbas 
érc kályhát (füstkivezető jobb oldalon). 
Telefon: 0723–688681. (21972)

ELADÓ egy házi készítésű, vas-
tag falú, 150 literes vízkazán jutányos 
áron. Telefon: 0723–688681. (21973)

ELADÓK mezőgazdasági gépek: 
traktorok (Deutz), ladewagenek, ka-
szálógépek, trágyaszóró, rendforgatók, 
szénafelfújó. Telefon: 0743–878596, 
0754–200376. (21929)

ELADÓ 43-as számú kemény szá-
rú bőrcsizma; vastag falú (Ø70/3 m/3 
mm) vascső kapunak; 120 hevederle-
mez. Telefon: 0741–433185. (21930)

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130-as 
traktor, háromhengeres Ford 3000-es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű-
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kombinátor. Telefon: 0764–471343.

FELVÁSÁROLUNK fenyőrönköt 
nagyobb mennyiségben, minden mi-
nőségben, rendkívüli áron. Telefon: 
0722–381408. (21946)

ELADÓK új férfi szövet rendruhák 
(30–80 lej), új női és férfi pizsamák 
(10 lej); női hosszú irhabundák (50–
100 lej), 40-es, rövid szárú bőrcsiz-
ma (30 lej). Telefon: 0266–322209, 
0744–979723.

ELADÓ apró- és ültetni való pityóka, 
árpa, búza, kihúzható, fából készült kana-
pé nagy jó állapotban, ágyneműtartóval. 
Telefon: 0742–648606. (21974)

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló-
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele-
fon: 0745–510386, 0266–244461.

tanfolyam

Könyvelési tanfolyam indul május 
végén a Kreativ Kontir Kft. szervezésé-
ben. Telefon: 0721–605266.

társkereső

27 éves, csíkszeredai, megbízható 
fiatalember megismerkedne egyedül-
álló hölggyel. Telefon: 0757–727793.

állás

Bedolgozó pincérállás betöltésé-
re KERESÜNK munkatársat. Jelent-
kezésüket várjuk a 0745–615384-es 
telefonszámon naponta 8–16 óra 
között. 

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

szolgáltatás

Cégvezetők figyelem! VÁLLALJUK 
cége könyvviteli politikájának kidol-
gozását – Kreativ Kontir Kft. Telefon: 
0721–605266.

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

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

A Kisiratosi Máltai Mozgássérült 
központ 18 éven felüli mozgássérültek 
és idős mozgáskorlátozottak gondozá-
sát VÁLLALJA. Telefon: 0257–535174, 
0720–059390.

Három, négy, öt személy szállítá-
sát VÁLLALOM Németországba vagy 
Németországból a környező orszá-
gokba. Telefon: 0722–342429, 0758–
898989. (21947)

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408. 

megemlékezés

elhalálozás

Hirdetések

Tán azért szállt oly messze, hagy-
va gyászt, fájdalmat itt, nehogy a 
föld beszennyezze lelkének szép 
álmait.

Mély fájdalommal, de a jó Is-
ten akaratában megnyugodva tu-
datjuk mindazokkal, akik ismerték 
és szerették, hogy a jó édesapa, 
férj, testvér, sógor, koma, rokon 
és jó barát,

dr. MÁRTON ALBERT
egyetemi tanár

2012. május 26-án, életének 
49., házasságának 24. évé-
ben, türelemmel viselt hosz-
szas betegség után elhunyt. 
Felejthetetlen halottunk földi 
maradványait 2012. május 30-
án 14 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a kéz di vá sár he-
lyi római katolikus temetőben. 
Részvétnyilvánítást egy órával 
a temetés kezdete előtt foga-
dunk. Nyugalma legyen csen-
des, emléke áldott! A gyászoló 
család.

Küzdött, míg tudott, volt ereje, 
de a végzet őt is utolérte.
Hosszú útra ment és a csillagok 
vezetik, vezetik útját, amíg csak 
álmodik.
Súgják meg a csillagok 
üzenetünk…, hogy szeretünk,
Mondják meg azt neki, 
hogy sohasem feledünk!

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, testvér, 
férj, após, rokon, szomszéd és jó 
barát,

SZÁSZ ERNŐ

életének 64., házasságának 43. 
évében, 2012. május 25-én, türe-
lemmel viselt, hosszas betegség 
után elhunyt.

Élete önzetlen segítségnyújtás, 
mások iránti szeretet, hatalmas 
élni akarás volt. Kedves mosolyá-
ra, hangja melegére, szerető szí-
vére, míg élünk, emlékezünk.

Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2012. május 29-én, kedden 
15 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra, a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Mi-
klós-hegyi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Emléked legyen áldott, 
pihenésed csendes! Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. A gyászoló család 
– Székelyudvarhely

2012. május 29., kedd  | 13. oldal 

A HARGITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJOGVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

VERSENYVIZSGÁT  SZERVEZ

egy köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre 
a Hivatásos nevelőszülőkkel foglalkozó irodába

 FELÜGYELŐ – I osztály, asszisztens szakmai fokozat – 1 hely

A versenyvizsgára 2012. június 26-án kerül sor, 10 órától (írásbeli) és 2012. 
június 28-án, 10 órától (szóbeli) a Hargita Megyei  Szociális és Gyermekvé-
delmi Igazgatóság székhelyén Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. További 
információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot az igazgatóság 
személyzeti osztályán lehet  beszerezni, telefon: 0266–207761, 301-es szoba.

A beiratkozási dossziékat 2012. június 13-ig lehet letenni a Hargita Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság székhelyén, 301-es szoba.

Részvételi feltételek:
– a köztisztviselők jogállásáról szóló, 1999/188-as újraközölt törvény 

54-es szakaszának előírásai;
– felsőfokú  végzettség a következő szakterületek valamelyikén: pszichológia, 

szociológia, szociális munkás, közigazgatás, jog, közgazdaságtan, pedagógia;
– minimum 1 év szakmai tapasztalat;
– román és magyar nyelvismeret;
– terepmunkához való alkalmazkodás.

VONZÓ, változó kamatú hitelek 
a csíkszeredai MIKO Hitelszövetkezeti Banknál. 

Várjuk kirendeltségeinken:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–211934
Székelyudvarhely, Merkúr, 1918. December u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–361762
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyócsomafalva, Fő út 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Cseres Tibor u. 14. sz. 0266–352057
Gyimesközéplok 656. sz. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő út 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143
Várhegy, Ilie Câmpeanu u. 7. sz. 0266–345055
Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101
Csíkkarcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773

Ha egy könnycsepp 
gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szerettünk 
és hiányzol nagyon.
Bennünk él egy arc, végtelen szeretet,
amelyet tőlünk senki soha 
el nem vehet.
Még fáj, s talán örökké így marad,
de te mindig velünk leszel, 
az idő bárhogy is halad.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2009. május 29-re, 
a szeretett gyermek, 
testvér és jó barát,

DÁVID ATTILA
(Dunda)

halálának 3. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. május 
29-én reggel 7 órakor lesz a Szent 
Kereszt-templomban. Emléke legyen 
áldott, pihenése csendes! Édesapja, 
testvére, ismerősök és barátok – 
Csíkszereda. (21975)
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hirdetés

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 május 31-ig!

Sport

Nagybányán rendezték meg a fiú 
ifi III-asok országos döntőjét. A 
Székelyudvarhelyi ISK-KC csapa-
ta éremért utazott, de végül az 
ötödik helyen végeztek.

Eredetileg Székelyudvarhelyen 
kellett volna megrendezzék az 
ifi III-as fiúkézilabda országos 

döntőt, ám a pünkösd miatt az ud-
varhelyi szálláshelyek telítve voltak. 
A szövetség végül Nagybányát jelöl-
te ki helyszínként. A Kuti László és 
Stefán András által felkészített gár-
dának a célja a dobogós helyezés volt. 
A csoportkört a csapat hiába kezdte 
jól, Nagyszentmiklóst verték, a foly-
tatás már nem sikerült jól, ugyanis a 
csoport másik két összecsapását elve-
szítették. Az ISK-KC így az ötödik 

helyért játszott, amelyet megnyerte 
a CSS Târgu Jiu ellenében. Az ISK-
KC eredményei: csoportkör: ISK-
KC – Nagyszentmiklósi Egyesülés 
32–29; ISK-KC – CS Năvodari 
27–31; ISK-KC – Nagybányai 
Minaur 23–33; az ötödik helyért: 
ISK-KC – CSS Târgu Jiu 31–26.

Kiel nyerte a BL-t
A német THW Kiel férfi-ké-

zilabdacsapata nyerte meg a Bajno-
kok Ligája 2011–2012-es szezonját, 
miután a fináléban 13–10-es félidő 
után 26–21-re legyőzte a spanyol 
Atlético Madridot. A német együt-
tes ezzel a két klub harmadik döntő-
jén végre legyőzte ibériai riválisát, és 
harmadik alkalommal elhódította az 
elitliga serlegét. A harmadik helyet 

a dán Koppenhága szerezte meg, 
miután öt góllal győzte le a Füsche 
Berlint. Eredmények: döntő: THW 
Kiel (német) – Atlético Madrid 
(spanyol) 26–21 (13–10); a 3. he-
lyért: Füchse Berlin (német) – AG 
Köbenhavn (dán) 21–26 (9–13).

Román bukta a selejtezőn
Kisebb meglepetésre a román 

női kézilabda-válogatott nem tudta 
kivívni a hétvégi franciaországi olim-
piai selejtezőn a nyári játékokon való 
részvételi jogot. A Radu Voina vezé-
nyelte női válogatott az első napon 
a házigazdáktól, majd a második 
napon Montenegró válogatottjától 
szenvedett súlyos vereséget. A torna 
utolsó – tét nélküli – mérkőzésén 
végül Japánt legyűrték a románok. 

A csoportból Montenegró és Fran-
ciaország jutott ki az olimpiára. A 
selejtezőkből még Oroszország, 
Dánia, Spanyolország és Horvátor-
szág jutott ki az olimpiára. A ren-
dező Nagy-Britannia, a világbajnok 
Norvégia, az egyaránt kontinenselső 
Brazília és Angola, az ázsiai selejte-
zőt megnyerő Dél-Korea, valamint 
az Eb-ezüstérmes Svédország már 

korábban kiharcolta tagságát az 
olimpiai torna 12 csapatos mező-
nyébe. Az olimpiai csoportbeosztást 
– a magyar együttest is felvonultató 
férfitorna menetrendjével együtt 
–  szerdán készítik el Londonban. 
Eredmények: Franciaország – Ro-
mánia 24–19, Montenegró – Ro-
mánia 34–23, Románia – Japán 
28–26.

Omeyer (1) parádézott a németek kapujában, neki is köszönhető a Kiel sikere

KézIlAbdA

Éremért utaztak, ötödikek lettek



Napról napra
szabadidő

programajánló

Előadás 
A török hódoltság témakörében érte-

kezik dr. Papp Sándor történész, egyetemi 
docens a székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében ma 18 órától. A Török 
hódoltság Magyarországon című előadás a 
Magyar nemzet története sorozat harmadik 
része, amelynek szervezői: a sepsiszentgyör-
gyi Magyar Köztársaság Kulturális Koordi-
nációs Központja, a székelyudvarhelyi mű-
velődési ház, a székelyudvarhelyi Gondűző 
Étterem és Szálloda, valamint az ugyancsak 
székelyudvarhelyi Top Invest Kft.

Színház
Ismert kortárs szerző, Matei Vişniec 

darabját tekinthetik meg az érdeklődők 
Székelyudvarhelyen ma és holnap 19 órá-
tól Patkó Éva rendezésében. Az előadás 
a Tomcsa Sándor Színház és a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem Akadémiai 
Műhelyének partnerségében jött létre. Az 
együttműködés célja, hogy teret nyújtson a 
színházi kísérletezéseknek, merész színhá-
zi nyelvek kipróbálásának – az egyetemen 
oktató tanárok bevonásával. A kétszereplős 
produkcióban, melynek címe Kenyérrel a 
zsebben, B. Fülöp Erzsébet és Tompa Klára 
színész-tanárok láthatóak.

Vidéken turnézik a Tomcsa Sándor Szín-
ház társulata május végén. A Terülj, terülj 
asztalkám! című nagysikerű mesejátékot 
holnap Szentegyházán a helyi művelődési 
házban 10 és 13 órai kezdettel, míg holnap-
után 13 órai kezdettel Korondon, szintén 
a művelődési házban tekinthetik meg az 
érdeklődők. Június 1-jén, gyermeknapon a 
mesejátékot Székelyudvarhelyen játsszák.

Könyvbemutató
Pávai István A folklorista Vikár Béla 

című könyvét ismertetik holnap 17 órától 
a székelyudvarhelyi művelődési ház kon-
certtermében. A könyvbemutatón ugyan-
akkor előadást is tartanak Udvarhelyszéki 
népdalgyűjtés a Székelyföldön a XX. század 
hajnalán címmel.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A k a t o n á k 
feszült fi-
g yelemmel 

várnak. Semmi pa-
rancs! Az alezredes 
mozdulatlanul ül 
a lován, és rezze-
nés nélkül nézi a 
hóba süppedt falut. 
Szándékosan húzza 
az időt, míg a ka-
tonák felocsúdnak, 
halántékuk lükteté-
se megszűnik, és a 
csattogó hidegben 
elhal szívükben az 
irgalom. Ehhez idő 
kell. Hajnali négy 
óra lehetett, mikor 
felmordult a vadál-
lat bennük, és egyikük rekedten elbődült: 
– Mi az Istent várunk! – Nos, éppen Őt 
nem, az biztos. Mert Isten azon az 1764. 
január 7-i hajnalon elfordította tekintetét 
a Madéfalván gyanútlanul alvó székelyek-
ről, és engedte, hogy az ördögi terv kiagya-
lói a pokol kénköves iszonyatát zúdítsák 
a falu lakóira. De hát kik ezek a katonák 

és miféle csata az, 
amelyben az egyik 
fél állig fegyverben, 
a másik meg a ván-
kosán alszik?... Ki-
derül Nyirő József 
e kitűnő történelmi 
regényéből, amely-
ben a sokat próbált 
székelység talán leg-
nagyobb tragédiá-
jának állít emléket. 
Annak a tragédiá-
nak és annak a kor-
nak, amely végze-
tesen befolyásolta a 
százötven évvel ké-
sőbbi, nagy trianoni 
számvetést is.

A Lazi 
Könykiadó 416 oldalas, cérnafű-
zött, keménykötésű könyve megvá-
sárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–
103 915). Ezen a héten a budapesti 
Kairosz és pécsi Lazi könykiadó könyvei 
20–30% kedvezménnyel kaphatók!

hirdetés

Madéfalvi veszedelem
az ajánlata

hirdetés
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Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

ma

Kedd 
Az év 150. napja, a hátralévő napok szá-

ma 216. Napnyugta ma 20.50-kor, napkel-
te holnap 5.36-kor. 

Isten éltesse
Magdolna nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat
A Magdolna a Magdaléna magyaroso-

dott alakváltozata.

Május 29-én történt
1848. Megkezdődött az utolsó erdélyi 

rendi országgyűlés, amely másnap kimond-
ta Erdély unióját Magyarországgal.

1953. A brit Sir Edmund Hillary és a 
nepáli serpa Tenzing Norgay elsőként hó-
dította meg a Himalája legmagasabb csú-
csát, a Mount Everestet (Csomolungma).

Május 29-én született
1846. Apponyi Albert gróf politikus, a 

dualizmus és a Horthy-rendszer államférfija
1906. Paul Almasy/Almásy Pál magyar 

származású francia fotóriporter

Május 29-én halt meg
1814. Josephine francia császárné, Na-

póleon felesége
1982. Romy Schneider osztrák születé-

sű német színésznő

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 8 közúti balesetben 
7 sérült személyhez és egy halálos kimene-
telű autóbalesethez, 1 munkabalesethez, 3 
infarktusos esethez, 20 agyvérzéshez, 20 
szívbeteghez, 38 magas vérnyomásos eset-
hez, 13 csonttöréshez, 10 testi sértéshez, 
27 különböző traumához, 2 asztmás és 6 
epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik 
a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. 
Továbbá segítséget kértek tőlük 19 szülés, 
21 ájulás, 1 skarlátos eset, 2 öngyilkossági 
kísérlet, 2 vasúti baleset, 23 légzéselégte-
lenség, 1 mérgezéses eset, 10 rángógörcs, 
13 ittas állapot, 6 kómás állapot, 14 pil-
lanatnyi elmezavar, 9 allergiás reakció, 31 
lázas állapot, 3 égési sérülés, illetve 3 felső 
tápcsatornai vérzés esetén. Nyilvános hely-
ről 11 alkalommal riasztották a mentőszol-
gálatot. A héten összesen kilenc halottat 
jegyeztek.

a nap vicce

Elkapnak a rendőrök egy betörőt, amint 
az éjszaka közepén nagy zsákkal jön ki egy 
kis üzletből. Kérdezik tőle:

– Miért pont ezt az üzletet rabolta ki?
– Ez volt a legközelebb. Tudják, nem 

akartam sokáig őrizetlenül hagyni a laká-
somat.

www.parapista.com

– Nincs ok aggodalomra, főnök, az euró nem mászik, hanem zuhan!

para
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 13-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

„Reggeli” lap:  
kenyérillatú újság

Ahírek és cikkek mellé frissen sült ke-
nyér illatával szolgált egy brit újság  
szagkapszulás nyomdatechnikának 

köszönhetően. A Grimsby Telegraph jelent 
meg illat extrával egy pékség reklámakciójá-
nak részeként.

„Ez lehet a legnagyobb technikai áttö-
rés a nyomtatott sajtóban a színes nyomta-
tás bevezetése óta” – idézte a lap helyettes 
szerkesztőjét, Michelle Hurstöt a brit Metro 
újság. Az illat élvezetéért mindazonáltal ten-
niük is kell az olvasóknak: kapirgálni a lap 
sárga felületein. A parányi illatkapszulákat 
ugyanis csak a sárga nyomdafestékhez adták 
hozzá, és illattartalmuk zöme dörzsöléssel 
szabadható fel.

ez a kép az 1950-es években készült Csíkkozmáson, egy cséplőkaláka alkalmával. A fotót beküldő 
olvasónk, György erika édesapja, a most 70 éves Léstyán imre még gyermekként áll a kalákások között.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Délen, délnyugaton várható több napsütés, 
másutt tartósan felhős területek lesznek. Elszór-
tan valószínű eső, néhol zápor. 

Összehangolt muzsikusok, tisztán szóló 
gyermekhangok, zengő kultúrotthon. Csupán 
néhány szó, ami jellemezte a Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia hétvégi fellépéseit, mely-
nek célközönsége elsősorban a Csíksomlyóra, 
a határon túlról érkező zarándoksereg volt. 
A gyermekfili pedig hozta a formáját: cso-
dálatos zeneműveket adtak elő a világ egyik 
legtermészetesebb dolgaként. A koncert alatt 
villogtak a vakuk, a zeneművek végén pedig 
érkezett a vastaps is. Amikor egy harmadikos 
kislány szólót énekelt, körbenéztem a terem-
ben: sokan elkerekedett szemekkel, míg má-
sok szélesedő mosollyal az arcukon hallgatták 
azt a tiszta énekhangot, ami még most is 
a fülemben cseng. Úgy gondolom, hogy ezek a 
zarándokok, még ha jártak is itt, ha hallották 

már legalább egyszer a Gyermekfilharmónia 
koncertjét, maradandó élménnyel tértek 
haza, ami nemcsak annyiban merül ki, hogy 
a fellépés végén megvásárolták az együttes 
valamelyik CD-jét. Biztos lesznek sokan, 
akiknek a rángatódzó videofelvételek, a sötét 
és elmosódott fényképek mellett olyan mara-
dandó pozitív élményeik születtek a koncert 
ideje alatt, amelyekre a szürke hétköznapok 
alkalmával jó kedvvel tudnak majd vissza-
gondolni.

A 30 éves Gyermekfilharmóniából  gene-
rációk „öregedtek” ki, mégis mindig megújult 
erővel vonulnak fel a színpadra a kicsik és na-
gyok egyaránt. Ők azok, akikről a szentegyházi 
emberek mindig büszkén beszélnek, és ők azok, 
akik pozitív hírünket viszik a nagyvilágba.

Maradandó élmény

                 villanás n Tamás Attila

skandi  kÉszÍTeTTe: beNedek eNikő

1 2 6
3 8 6

5 1 3
4 6 9

1 7
4 2 3

9 7 6
5 8 7

2 8 3

a poén 
befejező
része 1.

LóKöröm  *
henry

fLuor

bef. rész 2.

mArGAriN-
márKA   s

oroSzLáN-
név

TárGyrAG

KimerüLT, 
báGyAdT

KAToNAi 
Tömb

ezT! KLór 
veGyjeLe

... SumAC, 
periu 
éNeKeSNő

HúroS 
feGyver

AmeriCAN 
AirLiNeS

foToN 
eGyNeműi eLöL LApoS      ?

deci

fArAd

vAN feLe-
SéGe

rómAi 1-eS eLLeNbeN

KézzeL jeLez púpoS áLLAT

romáN 
foLyó

NAdráG-
SzíjAT

juTTAT
zorro
múLT idő 
jeLei

HáLóiNGeT

eLeKTroN

Az eGyiK 
SzüLő

KiSSé vAKSi!

A SzereLem-
beN NAGy!

  *   t

KeCSeSeN 
HAjLiK

eze!

LLoyd we-
ber roCK- 
operájA

iNf. TárSAd.

vízi áLLAT

oLASz 
SíKSáG

HidroGéN 
veGyjeLe

pAjTA

réSzvéNy-
TárSASáG  * NéveLő

NorvéG éS 
LuxemburGi 
AuTójeL

LATiN 
eredeTű Női 
név   *iLLeTéK

9

9

Étteremben:
– Felháborító, micsoda 

vendéglő ez! Pincér! Hoz-
za ide a Panaszkönyvet!

– ...? – kérdezi a Pincér 
(Poén a rejtvényben) 


