
százezrek a csíksomlyói pünkösdi búcsún

Senkinek sem szabad 
elengednünk a kezét!

Méltóságban, az ünnep szellemének megfelelően zajlott le az idei csíksomlyói pünkösdi búcsú. 
Az ünnepi szónok szavai minden kereső embernek adtak útbaigazítást, és az időjárás is kegyes 
volt, sem eső, sem nagy meleg nem nehezítette a két Somlyó közötti nyeregbe való kivonulást. 
Zarándokok pedig érkeztek Brazíliától Ausztráliáig és Kanadáig a világ minden tájáról. > 4. oldal

Dr. Tempfli Imre: Hitünk parancsa, hogy a templomon kívül, az életben is testvérek maradjunk, egymás terhét kölcsönös megértésben hordozzuk fotó: balázs árpád

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. 
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 isán istván csongor

bogát társulás

Járható út, 
iható víz

Három és fél évvel ezelőtt me-
rész elképzelésekre nyújtott 

be pályázatot az Európai Unió 
Nemzeti Vidékfejlesztési Alap-
jához a Bogát Önkormányzati 
Fejlesztési Társulás: ivóvíz- és csa-
tornahálózatot, utakat, felújított 
iskolaépületet és vadonatúj nap-
közit képzeltek el térségükben. 23 
136 107 új lej, csaknem hatmillió 
euró volt a tét, a támogatási szer-
ződést 2009 júniusában írták alá. 
A munkát elvégezték: teg-
nap Csíkcsicsóban és Ma-
défalván zajlott avatóün-
nepség, ma Csíkrákos és Csík-
szent mihály községen a sor.

Autópiaci 
helyzetjelentés 102 5„Folyamatosan 

fejlődnünk kell”
Balánbánya: 
múltja és jövője

HIrDeTéSeK

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4641î
1 amerikai dollár USD 3,5473î
100 magyar forint HUF 1,4979ì
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kézilabda

Éremért utaztak, 
ötödikek lettek

Nagybányán rendezték meg 
a fiú ifi III-asok 

országos döntőjét. A 
Székelyudvarhelyi ISK-
KC csapata éremért utazott, de 
végül az ötödik helyen végeztek.

Nyirő józsef hamvai 
budapesten maradtak

Újratemetés 
helyett áhítat

Későbbi időpontban tarthat-
ják meg Nyirő József újra-

temetését, miután a hatóságok 
felfüggesztették a szertartás meg-
tartására kiadott polgármes-
teri engedélyt, így a Pap-
kertben összegyűlt mintegy 
kétezer ember csupán ökumenikus 
áhítaton vehetett részt. 
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HIRDETÉSEK

BÁBELŐADÁS A CSÍKI JÁTÉKSZÍNNÉL

„Folyamatosan fejlődnünk kell”

BOGÁT ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Járható út, iható víz

Új műfajban, bábelőadással mu-
tatkozik be a Csíki Játékszín 
társulata június 1-jén, gyermek-
nap alkalmával. Parászka Mik-
lós szín házigazgató szerint az 
új kezdeményezés az intézmény 
által képviselt műsorpolitika sok-
színűségét bizonyítja: a társulat 
mindig is arra törekedett, hogy 
változatos repertoárral gazdagít-
sa kínálatát.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Aszínház szerves része az em-
beriség történelmének és 
kultúrtörténetének. A mai 

modern világban elképzelhetetlen a 
közösségképzés és az egyéni kitelje-
sedés színházi jelenlét nélkül – eze-
ket a gondolatokat fogalmazta meg 
Parászka Miklós színházigazgató, 
mielőtt vázolta volna az általa veze-
tett kulturális intézmény új előadá-
sa, A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című bábjáték műsorra tűzésének 
művészi indokoltságát. Az igazgató 
szerint, bár intézményük nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy előadásaik a 
különböző társadalmi rétegeknek 
színvonalas és érdeklődési körük-
nek megfelelő színházi élményt 
nyújtson, a város egyetemi i� úságát 
még nem sikerült olyan mértékben 
megszólítani, mint ahogy azt sze-
rették volna. – Országos jelenségről 
van szó, az erdélyi színházak vezetői 
mind az egyetemisták távolmaradá-
sáról panaszkodnak. Ez oda vezet-

hető vissza, hogy bizonyos gyermek-
közösségek megszólítása színházi 
szempontból hiányos vagy elmaradt. 
Ezért gondoltuk úgy, hogy a leg� a-
talabb gyerekeknek is előadást készí-
tünk – részletezte Parászka. Ennek 
megvalósítására pedig a bábjáték a 
legalkalmasabb, hiszen a színházi 
gyermekelőadások főként az iskolás-
korúak igényeit fedi le – a bábszín-
ház ezzel szemben akár már a három-
éves gyerekeknek is felejthetetlen 
élményt nyújt. A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja című bábjáték rendezője 
Domokos Erika Rozália, aki színé-
szi, bábszínészi és látványtervezői 
diplomával került a Csíki Játékszín 
társulatához. Ő vállalta, hogy egy 
kéthetes trénig során megismerteti 
a színészeket a bábmozgatás techni-
kájával. Az előadásban főként pálcás 
és kesztyűbábokkal dolgoznak a szí-
nészek, akiknek kihívást jelentett az 
új feladat. – A színészeknek, akiknek 

mesterségük arról szól, hogy � zikai 
valóságukban a közönség elé lépje-
nek, most egy paraván mögé rejtőzve, 
egy újfajta, � zikailag és szellemileg is 
igényes technikát kellett elsajátítani-
uk. Én úgy gondolom, a két szakma 
között igenis átjárható a viszony, és a 
prózai színész számára hasznos, ha 
megteszi ezt a kísérletet – mondta 
az igazgató, akinek véleményén osz-
tozik a rendező is. Utóbbi szerint a 
próbafolyamat alatt harmonikusan 
együttműködött a mese� gurák ka-
rakterének színészi megformálása 
és ezek mozgatása. Domokos Erika 
egyébként Szedett-vedett Bábszínház 
néven már korábban is rendezett 
bábszínházi előadásokat. A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című bábjáté-
kot június 1-jén tekinthetik meg az 
érdeklődők, egy egész napos gyer-
mekszínházi nap keretében, amikor 
további meseelőadásokkal is várják a 
gyerekeket.

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 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 K� . (� skális lakhelye: Gyergyóremete, 
Orbán Balázs utca 31. szám,  Hargita megye, � skális azonosítószám 16329400) 
tulajdonát képező következő ingóságokat:

VOLKSWAGEN TRANSPORTER haszonjármű,
HR 05 WNT, gyártási év 2001. – 24 000 lej;
Erdészeti traktor, alkatrészekből összerakva  – 28 500 lej;
ÖSSZESEN – 52 500 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nap-

pal a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés eszközöl-
hető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-
os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képvise-
lő személy felhatalmazását; 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 személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeikta-
tott személy révén. 

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

góságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-

rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszai-
nak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
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.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-
es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. június 19-én 11.30 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok utca 3. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós EXBETON INDUSTRIAL K� . (� skális lakhelye: 
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242. szám, Hargita megye, � skális azo-
nosítószám 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 következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, va-
lamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bi-
zonylatot. A befizetés eszközölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára (bejegyzési kód: 424 
6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazását; a ro-
mániai 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 személyazonossá-
gi 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 közbeikta-
tott személy révén.

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

góságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-

rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszai-
nak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–207826-os telefonszámon.
Az eladási hirdetést 2012. május 24-én kifüggesztették.

Három és fél évvel ezelőtt, 2008. 
december 19-én merész elkép-
zelésekre nyújtott be pályázatot 
az Európai Unió Nemzeti Vidék-
fejlesztési Alapjához a Bogát Ön-
kormányzati Fejlesztési Társu-
lás: ivóvíz- és csatornahálózatot, 
utakat, felújított iskolaépületet 
és vadonatúj napközit képzel-
tek el térségükben. 23 136 107 
új lej, csaknem hatmillió euró 
volt a tét, a támogatási szerző-
dést 2009 júniusában írták alá. 
A beruházások elvégzésére há-
rom esztendő állt az ADI Bogát 
(vagyis ÖFT) rendelkezésére. A 
munka bevégeztetett: tegnap 
Csíkcsicsóban és Madéfalván 
zajlott avatóünnepség, ma Csík-
rákos és Csíkszentmihály köz-
ségen a sor.

Daczó Katalin
daczo.katalin@hargitanepe.ro

Madéfalva utóbbi évszáza-
dának legnagyobb be-
ru házása zárult le – vé-

le kedett Szentes Csaba madéfalvi 
polgármester a helyi víz- és csator-
narendszer megáldásának ceremó-

niáján, ahol elsőként a kivitelező 
cég képviselője, Ravasz Sándor 
töltötte meg poharát a Szépvízről 
érkező vízzel. Szentes Antal me-
gyei tanácsos, projektmenedzser a 
projekt adatait ismertette. Tánczos 
Barna volt államtitkár, a projekt ak-
tív segítője a rendkívüli csapatmun-
kát emelte ki, majd Bartalus Zoltán 
madéfalvi plébános áldotta meg a 
testet és egészséget tápláló vizet.

„Falvaink meneküljenek meg 
minden szennytől, piszoktól” 
–  mondta a plébános, miközben 
az ünnepség következő mozzana-
taként a madéfalvi víztisztító állo-
mást szentelte. „Úgy helyénvaló, 
hogy az általunk okozott károkat 
rendbe hozzuk, utódainkra tiszta 
környezetet hagyjunk” – hangsú-
lyozta Korodi Attila volt környe-
zetvédelmi miniszter a derítőál-
lomás átadásán. A most elkészült 
két ivóvízhálózat (a madéfalvi és 
a rákosi) egymástól független, a 
szennyvíztisztítót viszont közösen 
használják, sőt ez utóbbi a társulás 
valamennyi települését ki tudná 
szolgálni: tízezer lakosra tervezték. 
A két község ivóvíz- és szennyvíz-

hálózata  összesen 78 km hosszú, és 
hatszáz házszámnál már elkészült a 
leágazás.

A 12-es számú községi út átadá-
sa már zuhogó esőben zajlott, de ez 
nem akadályozta meg Csíkscsicsó, 
Madéfalva és Csaracsó lakosainak 
jelenlétét. „Szeretnénk az iparosí-
tás következtében lassan elnéptele-
nedett Csaracsót újra bekapcsolni 
a közösségbe” – jelentette ki Balló 
József csíkcsicsói polgármester, 
majd a két községvezető elvágta a 
szalagot, így hivatalosan is meg-
nyitotta azt a községi utat, amely 
Madéfalváról indulva, Csaracsón 
és Oltfalun áthaladva lehetővé te-
szi az autós közlekedést Csibán át 
Székelyudvarhely vagy Csíkszere-
da irányába. „Járt utat járatlanért 
el ne hagyj!” – � gyelmeztette a je-
lenlévőket Borboly Csaba megyei 
tanácselnök, nemcsak a járhatóvá 
tett útra, hanem az RMDSZ tiszt-
ségviselőinek együttes megvalósí-
tásaira célozva.

A rákosi ivóvíz- és szennyvízhá-
lózat, a Lóvész két helyi érdekeltsé-
gű útja, valamint a csíkszentmihályi 
napközi otthon avatóját ma tartják.

Színészek a paraván mögött. Új technikát kellett elsajátítsanak



Helyére került múlt pénteken a 
felújított csíkszeredai gimnázium 
kápolnatermének színes ablakai 
közül a középső, amely a kisdedet 
karjaiban tartó Szűz Máriát ábrá-
zolja. Az Egri István képzőművész 
munkáját dicsérő ólomüvegkép 
teljes mértékben hagyományos 
technológiával készült.

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

Akápolnaterem színes ab-
la kainak restaurálása 
nem szerepelt az épület 

felújítását célzó uniós pályázat-
ban, mert amikor a gimnázium-
felújítást tervezni kezdték, akkor 
készült el a most lecserélendő 
színes ablak. Az akkori felújítás-
nál viszont olyan technológiát 
alkalmaztak, amelyről kiderült, 
hogy nem időtálló. Ezért a pol-
gármester kezdeményezésére az 
önkormányzat felvállalta, hogy 
a felújítási projekttől függetle-
nül, a város saját beruházásaként 
megrendeli ennek a vitráliának a 
restaurálását, és a munkával a ko-
lozsvári Egri Istvánt bízták meg. 

Újratervezett ábrázolásmód, 
az eredetihez hűen
– Nehéz helyzetben voltunk, 

mert gyakorlatilag alig maradt fent 
töredék az eredeti ablakból, az ábrá-
zolásmódból archív fotók alapján is 
az eredeti felületnek tulajdonképpen 
csak 10 százaléknál kisebb részéről 
volt mozaikszerű képünk. Ezt a ko-
lozsvári vitróművész, Egri István re-
konstruálta, az ő munkája az újrater-
vezett ábrázolásmód, amelyet több 
ízben átgondoltunk, újrabeszéltünk, 
és a tervre megszereztük az Országos 
Műemlékvédelmi Hatóság engedé-
lyét is – mondta Antal Attila alpol-
gármester.  

– A 19. század fordulóján a 
magyar üvegművészet a csúcson 
volt. Abban a stílusban – klassziciz-
musról, historizmusról beszélünk 
–, azzal a részletességgel készíteni 
aprólékos, időigényes munkával egy 

ablakot ma, amikor minden egy ki-
csit gyorsabban készül, mint annak 
lennie kellene – talán ez volt a leg-
nagyobb kihívás ebben a munkában 
– mondta Egri István. A kolozsvári 
művész maga is jelen volt pénteken 
az első nagy ablak beillesztésénél: 
mint mondta, kihívás volt számára 
az is, hogy nem egy szabad kom-
pozíciót kellett elkészítenie a maga 
stílusában, miután a városvezetés 
nagyon ragaszkodott ahhoz, hogy 
ami a kevés fellelhető fotódokumen-
tumon megmaradt, az jelenjen meg 
az új kompozícióban is. 

Készül a többi vitrália is
Az új ólomüveg-ablakokat Egri 

István teljes mértékben hagyomá-
nyos technológiával készítette: 
6 mm-es ólomsínbe beágyazott 
színes üvegdarabokból, amelyek 
mindegyike még egy rétegben 

meg van festve – ez alkalommal 
fémoxidokból készült üvegfesté-
kekkel. A tömegében színezett 
üvegek java része több rétegben 
is van égetve. – Általában, akár-
hová készül vitrália, van az épület 
előtt legalább egy fa, amelynek 
árnyékától vibrál az egész felület. 
Itt viszont csak az ég a hátterünk. 
Olyan, mintha egy re� ektorok-

kal megvilágított, hófehér, opák 
asztalon volna az egész, nincs egy 
árnyék mögötte, minden egyes 
melléhúzás szembetűnő volna – 
mondta a művész.

A kápolnaterem színes ablakai-
nak restaurálása lépcsőzetesen zajlik: 
először a felső három rozetta újult 
meg, utána az alsó dekoratív ablak-
sor következett, majd a kompozíció. 
Péntekre a középső, Szűz Máriát áb-
rázoló ablak készült el. Egri közölte, 
előrehaladott állapotban van a má-
sik kettő is, így, ígérete szerint június 
30-án már megnézhetjük a Szent 
Imrét, illetve Szent Istvánt ábrázoló 
vitráliákat is. 
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Gusztustalan színjátéknak lehettünk tanúi a 
hétvégén. Abból, ami egy visszafogott szertartás 
kellett volna legyen, Nyirő József itthoni újrate-
metése, Szász Jenő egy visszataszító színjátékot 
szervezett. Haladjunk lépésről lépésre. Nem tu-
dom, ki volt megbízva, hogy az újratemetést meg-
szervezze, de a főnökének azt javasolom, hogy 
azonnal bocsássa el (a főnöke főnökének pedig 
azt, hogy az előbbit rúg ja ki nagy ívben). Ha va-
laki a magyar államapparátussal a háta mögött 
nem tud megszervezni másfél év alatt egy ilyen 
eseményt, az nemcsak önmagát, de a szervezésbe 
bevont intézményeket is lejáratja, lejáratta (Magyar Or-
szággyűlés, a magyar külügy, ennek itteni képviselői, it-
teni 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 Jó-
zsefnek a magyar állam adózott: engedélyspórlás okán 
elhamvasztották. Én értem, hogy gazdasági válság van, 
de ilyen dolgokban elvárható lenne, hogy komolyabban 
viselkedjenek, mint egy kétalkalmazottas k� ., ha tényleg 
van bennük minimális nemzeti elkötelezettség. (Habár a 
k� .-k megspórolják, ha lehet, az engedélyeket, de sokkal 
komolyabban viselkednek, mint azok az emberek, akik 
ezt az újratemetést megszervezték.)

Aztán, másfél éve dolgoznak az író hamvainak hazahoza-
talán, és végül az esemény előestéjén mennek be először engedélyt 
kérni a helyi hivatalhoz? Ez a Magyarországon megszokott hi-
vatali pontosság, szervezettség? Remélem, nem.

Most következnek az igazán aggasztó kérdések. Ha vissza-
pörgetjük az eseményeket, akkor rájövünk, hogy az egész újra-
temetésről nem volt igazi hivatalos kommunikáció. Csak plety-
kák, találgatások voltak, ami teljesen méltatlan bárki újrateme-
téséhez, 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 emberek? És ha urnában voltak a hamvak, akkor mi-
ért 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 történjen, és nem kvázi 
kalandos, üres urnás marháskodással 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 magyarorszá-
gi hatóságoknak kötelessége lenne előállítani a tetteseket, és a 
megfelelő büntetéseket alkalmazni. Azok, akik itt kézen-közön 
Erdélyben elszórakoztak az író hamvaival, azoknak is felel-
niük 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 biz-
tosan nem arra gondolt, hogy gátlástalan politikusok hihetetlen 
cinizmussal csúfot űznek majd belőle.

Mi történt Nyirő József 
hamvaival?

              NÉZŐPONT  Isán István Csongor

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

hargitanépe

A kápolnaterem színes ablakainak restaurálása nem szerepelt a pályázatban. Egri István az önkormányzat megbízásából dolgozik

HELYÉRE KERÜLT A CSÍKSZEREDAI GIMNÁZIUM ELSŐ ÓLOMÜVEG ABLAKA

Újabb színfolt a megújult épületen
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százezrek a csíksomlyói pünkösdi búcsún

Senkinek sem szabad elengednünk a kezét!
méltóságban, az ünnep szelle-
mének megfelelően zajlott le 
az idei csíksomlyói pünkösdi 
búcsú. Az ünnepi szónok szavai 
minden kereső embernek adtak 
útbaigazítást, és az időjárás is 
kegyes volt, sem eső, sem nagy 
meleg nem nehezítette a két 
Somlyó közötti nyeregbe való 
kivonulást. Zarándokok pedig 
érkeztek Brazíliától Ausztráliá-
ig és Kanadáig a világ minden 
tájáról. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Szép volt az idei búcsú – fog-
lalta össze tömören élmé-
nyeit egy zarándok. Ehhez a 

szépséghez pedig a Csíksomlyóra 
érkezők lelki felkészülése és a 
hely, az alkalom szelleméhez való 
igazodás, ráhangolódás egyaránt 
szükséges volt.

Miközben szombaton kora 
reggeltől folyamatosan érkeztek 
a keresztalják a kegytemplom-
hoz, onnan pedig vonultak to-
vább a két Somlyó közötti nye-
regben levő Hármashalom-oltár 
előtti téren kijelölt helyükre, 
délelőtt a Segítő Mária Gimná-
zium diákjai által alkotott kor-
don a papsággal a hagyományos 
útvonalon haladva érkezett a 
Salvator-kápolnához, majd az 
oltárhoz. A labarumvivőket, 
Csúcs Istvánt és Antal Elődöt a 
Segítő Mária Gimnázium vég-
zős diákjai közül érdemeik sze-

rint választotta ki a tantestület. 
Segítőjük, a faciger Ravasz Ró-
bert volt, a kisbazilika-jelvényt 
a teológia osztály diákja, Baricz 
Norbert vitte. 

A szentmise elején a zarán-
dokokat köszöntötte P. Orbán 
Szablolcs, a Szent Istvánról elne-
vezett Erdélyi Ferences Rendtar-
tomány főnöke, valamint a szent-
mise főcelebránsa, dr. Jakubinyi 
György gyulafehérvári érsek. 

Dr. Tempfli Imre, a búcsúmise 
ünnepi szónoka azokat a gondola-
tokat fogalmazta meg a zarándo-
kok nevében, amelyeket kérésként 
tárhatunk mindannyian boldog-
ságunk elérése érdekében Isten, a 
Szűzanya elé Csíksomlyón. 

Állj a magad kijelölt helyén
Az első kérés a befelé való fi-

gyelést hangsúlyozza: „Istentől 
csodálatos ajándékokat kaptál. 
Ne csak a karrier, a siker, a gyors 
meggazdagodás vágya vezessen, 
ne csak a pénz után loholj. Tapasz-
talatból tudom: pár euróért nem 
érdemes eladni önmagad. Nem 
leszel maradandóan boldog! Bá-
nyászd elő inkább lelked kincseit, 
csiszold és használd őket, akkor 
boldog leszel. Ha isteni kincseid-
del tisztában vagy, semmi és senki 
nem tud megtörni. Állj bátran, 
szabadon a magad kijelölt helyén, 
kövesd a Lélek jóra, nemesre és 
szépre hívó ösztönzéseit, s meglá-
tod, boldog leszel te is, és a világ is 
boldogabb lesz körülötted!”

népünk is 
kiválasztott nép
A második gondolat a népek 

Isten előtti egyenlőségéről szólt. 
A Római Birodalom példáját em-
lítve hangsúlyozta: „A Római Bi-
rodalmat pedig, amely gőgjében 
az igaz Isten ellen fordult, és más 
népek jogait lábbal tiporta, hiába 
keresed a térképen...

Vannak népek, amelyek törté-
nelmük egy szakaszában ugyanígy 
tettek. Mi lett velük? Vagy eltűn-
tek a történelem süllyesztőjében, 
vagy ma is nyögik az istentelen 
és embertelen múlt örökségét... 
Vannak népek, akik ma tesznek 
így: Istent és törvényeit nem félik, 
nem az igazságosság, hanem egye-

dül a hatalomvágy és a gazdasági 
érdekek vezetik, mindent és min-
denkit ennek rendelnek alá, és ez-
zel botorul nem az élet, hanem a 
halál kultúráját építik.” 

„Népünk is választott nép. 
Isten előtt ő is kedves és értékes. 
Van helye a nap alatt. Jogot bizto-
sít erre múltja, jelene és a benne 
rejlő kiváló értékek. De igazi jö-
vője csak addig lesz, míg féli Istent 
és cselekszi az igazságosságot!” – 
figyelmeztetett dr. Tempfli Imre. 
Ehhez pedig a következőkre van 
szükségünk: „Pünkösd azt mond-
ja: minden népnek, tehát népünk-
nek is szüksége van a Szentlélekre, 
hogy mindig az igazság útján ma-
radjon. Nehogy egy embertelen 

ideológia szólamainak bedőljön, 
vagy egy, csak a nyereséget és nem 
az embert szem előtt tartó gazda-
sági fantazmagória lidércfényét 
kövesse, hanem fontosabb legyen 
számára az igazságosság.”

Az életben is testvérek
maradjunk
A mai válságos időben kérdé-

seket feltevő emberhez szólt a szó-
nok a következőkben. Nem a 
gazdaság van krízisben, mondta, 
hanem a hit és az emberi értékek. 
A megoldást az igazi testvériség 
jelenti, amelynek a Szentlélek 
a forrása. Ezért a testvériségért 
azonban meg kell küzdenünk 
– hangsúlyozta a szónok: „Meg 
kell tanulnunk közösségben és 
legkisebb közös nevezőben gon-
dolkodni! Egy új testvériségben 
kell megújulnunk, mert csak így 
van esélyünk a válság legyőzésé-
re és az erkölcsi fölemelkedésre. 
Senkinek sem szabad elenged-
nünk a kezét, válasszon el bár – 
látszólag – vallás, világnézet vagy 
politikai meggyőződés!” Márton 
Áron búcsúkörlevelében „szent 
örökségként” megfogalmazott 
gondolatait idézte: „Hitünk pa-
rancsa, hogy a templomon kívül, 
az életben is testvérek maradjunk, 
egymás sorsa iránt érdeklődjünk, 
és egymás terhét kölcsönös meg-
értésben hordozzuk.”

Csíksomlyó 
nemzeti szentélyünk
Végül az idei búcsú mottóját 

idézve – Máriával, Jézus Any-
jával – hangsúlyozta a szónok, 
hogy „Csíksomlyó nekünk sem 
véletlenül válik lassan nemze-
ti szentélyünkké. Itt, a végeken, 
Mária üzenete ugyanis most már 
egy fél évezred óta így szól, és ak-
tuálisabb, mint valaha: „Tartsd 
meg és védd meg a hitedet! És 

ha élni akarsz, ha továbbra is he-
lyet akarsz magadnak a nap alatt: 
Töltsd meg lélekkel! Újulj meg 
benne!” A Szűzanyához intézett 
imának azonban nem egyszeri-
nek, hanem folytonosnak kell 
lennie: „Csíksomlyó neve ne csak 
egy egyszeri eseményhez fűződjék, 
hanem egy folytonos kiáltvány le-
gyen! (...) Csíksomlyó legyen szá-
munkra otthon is program, amely 
abból áll, hogy ott, ahova állított 
minket Isten, emeljük magasba a 
zászlót! Hogy lássák: vagyunk – 
itt vagyunk – és kik vagyunk.”

Ajándék Lengyelországból
A szentmise végén a czes-

tochowai kegyhely perjelének 
ajándékát adták át P. Urbán 
Eriknek, a csíksomlyói rendház 
megbízott vezetőjének. A Feke-
te Madonna másolatát Roman 
Majewski atya a következő gon-
dolatokkal küldte Csíksomlyóra: 
„Ezzel a levéllel ünnepélyesen 
átadjuk a Czestochowai Szűz-
anya kegyképének másolatát a 
csíksomlyói kegyhely számára. E 
csodás Fekete Mária ikonja erősít-
se meg a két Mária-kegyhely kö-
zötti kapcsolatot. Kérünk minden 
zarándokot, aki most a pünkösdi 
búcsú alkalmából a csíksomlyói 
kegyhelyen imádkozik, hogy ne 
felejtsen el fohászkodni értünk – 
lengyelekért és hazánkért. Mi pe-
dig, czestochowai pálosok, Len-
gyelország Királynője kegyhelyén 
imádkozunk az ott, Erdélyben, 
Csíksomlyón szolgáló ferencesek 
közösségéért és e nagy kegyhely-
re zarándokoló hívekért” – áll az 
adományozólevélben.

Köszönet a segítségért
A csíksomlyói ferences rend-

ház megbízott vezetője közle-
ményt juttatott el szerkesztősé-
günkbe. „Istennek és a Szűzanyá-

nak hála, idén is rendben, gördü-
lékenyen zajlott le a több százezer 
embert megmozgató csíksomlyói 
pünkösdi búcsú. Mindez a zarán-
dok testvérek fegyelmezettségét 
dicséri, azt mutatja, hogy nem 
tévesztették szem elől a búcsú ere-
deti, vallásos célját és értelmét: a 
Szűzanya-tiszteletet, a lelki meg-
újulás szándékát – írja P. Urbán 
Erik, aki köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a ferences ba-
rátok segítségére voltak ezekben a 
napokban. „Mint minden évben, 
2012-ben is Csíkszereda számos 
intézménye járult hozzá ahhoz, 
hogy a Csíksomlyón zarándok-
lók biztonságban legyenek, hogy 
áhítatuknak megfelelő körülmé-
nyeket biztosíthassunk. Ezért a 
Szent István királyról nevezett 
Erdélyi Ferences Rendtartomány, 
különösen a csíksomlyói ferences 
rendház szerzetesei nevében kö-
szönetet mondok: Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának, a csíkszeredai rend-
őrségnek és a csendőrségnek, a 
Hargita Megyei Mentőszolgálat-
nak, a Sürgősségi Esetek Felügye-
lőségének, a hegyimentősöknek, 
az Eco-Csík köztisztasági válla-
latnak és a Mozgássérültek Egye-
sületének. Önzetlen és önkéntes 
munkájukért köszönet illeti azo-
kat a papokat, akik több napon 
át vállalták a zarándokok gyón-
tatását, továbbá a Segítő Mária 
és a Márton Áron gimnáziumok 
diákjait, a csíksomlyói kegytemp-
lom kórusát, a rendező urakat, 
valamint a vendégfogadásban se-
gítséget nyújtó konyhásokat!

Hiszem, hogy a jó ügy érde-
kében tanúsított közös összefogá-
sunk, áldozatunk kedves a Szűz-
anyának, aki fiához, Jézushoz vezet 
bennünket!” – fejezi be levelét a 
csíksomlyói házfőnök, a kegytemp-
lom igazgatója. 

A gimnázium diákjai a labarummal. Hagyomány szerint

A nyeregbe érkező zarándokok. Csíksomlyó számukra is otthon  fotók: balázs árpád
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A balánbányai politizálás helyi szinten nagyon sok kompro-
misszumot, jóérzést és rengeteg konzultálást igényel. Szükség lenne 
politikai szemléletváltásra, frissítésre, új ötletekre, olyan fiatalokra, akik 
képesek látni, hallani, ítélni, cselekedni. A fenti mottó szellemében újult 
meg a balánbányai RMDSZ szervezet, az első hopp az önkormányza-
ti választás lesz, hiszen a helyi tanács 15-ről 17 főre bővült. – A helyi 
közösség nem szépen megfogalmazott ígéreteket akar hallani, hanem 
tetteket vár. Olyan cselekedetekre van szükség, amelyek hasznosak az 
itt élő közösségnek. Ennek érdekében szeretnénk állást foglalni, véget 
vetni a beteges öntörvényű városgazdálkodásnak. Építő jellegű egyez-
tetésekre, közös munkára van szükség a településfejlesztés érdekében – 
nyilatkozta Demeter Attila, a helyi szervezet elnöke.

hogyan tovább? múlt és jövő

A tenniakarás városa

világjáró hegymászók előadása

A világ jeges teteje

Az elmúlt négy évben Balánbánya 
tizenöt fős önkormányzati tes-
tületében alig négy rmdsz-es 
tanácsos tevékenykedett, próbál-
ta szolgálni a helyi közösséget. 
a fenti arány jelzi, hogy széllel 
szemben kellett politizálni, leg-
több esetben feszült hangulatú 
üléseken érvényesíteni a magyar 
ajkú – de nem csak – lakosok 
érdekeit. – ez volt a múlt, a jövőt 
azonban élhetőbben képzeltük el 
– számolt be terveikről demeter 
attila, a megújult helyi szervezet 
elnöke.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Balánbánya történéseiről az el-
múlt években viszonylag ke-
vés pozitívumról beszámoló 

írás született a sajtóban, sehogy sem 
akart gördülni a város szekere. Az or-
szágos köztudatba a város az elmúlt 
télen a helyi tanintézmények bezá-
rása kapcsán rágta be magát, ami-
kor a gázszolgáltató a felhalmozott 
adósságok miatt elzárta a csapokat, 
így fűtés nélkül maradtak a gyere-
kek. Az országos televíziók drámai 
hangvitelben számoltak be az áldat-
lan helyzetről, arról viszont kevés-
bé szóltak a hírek, hogy a gondot 
néhány nap múlva a megyei tanács 
extraösszeg kiutalásával megoldotta, 
legalábbis pillanatnyilag, ugyanis a 
helyzet változatlan, az önkormány-
zat ismételten nem fizetett, így a gáz-
csap ismét zárva van.

– Részünkről igyekeztünk 
megtenni minden tőlünk telhetőt, 
az elmúlt esztendőkben mindany-
nyian részt vettünk a havi ülése-
ken, a havonta kétszer sorra kerülő 

szakbizottsági megbeszéléseken, és 
lehetőségeink szerint a rendkívüli 
tanácsüléseken is. Szavazataink-
kal igyekeztünk támogatni azokat 
a határozattervezeteket, amelyek 
meglátásaink szerint a település fej-
lődését, a helyi lakosok érdekeit tá-
mogatták – nyilatkozta Pap István, 

a helyi tanács RMDSZ frakciójának 
vezetője. A város katolikus templo-
mának felújítását például a szervezet 
tanácsosainak kezdeményezésére 
támogatta a helyi önkormányzat, 
150 ezer lejt sikerült tatarozásra 
irányítani a polgármesteri hivatal 
költségvetéséből. – A frakció támo-

gatta a Virág utca aszfaltozását is, 
valamint beadvánnyal fordultunk az 
illetékes szakhatóságokhoz az árvíz-
károk enyhítése érdekében, amelyre 
kaptunk is 65 ezer lejt, ugyanakkor 
javaslatunkra a Havasi Gyopár Óvo-
da 50 ezer lej kormánytámogatásban 
részesült, amelyet a fűtésrendszer 

felújítására fordítottak – számolt be 
Pap. Emellett jutott idő és energia a 
Balánbánya és Budapest–Kőbánya 
kerület között néhány éve testvér-
városi kapcsolat kialakítására, amely 
nyomán az önkormányzat részleges 
támogatásával 40 balánbányai tanu-
ló a kőbányai önkormányzat balato-
ni nyaralójában táborozott, cserébe 
40 kőbányai diák töltött 10 napot 
Balánbányán, illetve a helyi tanin-
tézmények pedagógusai meghívást 
kaptak a Kőbányai Pedagógusna-
pokra, az utazási költségeket szintén 
támogatta az önkormányzat. Szin-
tén a helyi RMDSZ szervezi évente 
a március 15-i ünnepségsorozatot 
Balánbányán, de a 40 éves és 50 éves  
kortárstalálkozók emlékplakettjeit is 
a frakció támogatásával sikerült a he-
lyi önkormányzat költségvetéséből 
finanszírozni. A templom és környé-
ke felújítási munkálatai folytatód-
nak, újabb 40 ezer lejt irányított erre 
a célra a megyei tanács, a helyi lako-
sok pedig várhatóan – az eddigihez 
hasonlóan – a lehetőségeik szerinti 
adakozással, közmunkával járulnak 
hozzá az épület felújításához, a hely-
szín csinosításához. 

A nagy bukás az elmúlt man-
dátumban a Harvíz regionális víz-
szolgáltató kirekesztése volt, a városi 
közmű rendszerének működtetését a 
balánbányai tanács nem volt hajlan-
dó átadni az említett szolgáltatónak. 
– Az erre vonatkozó határozatterve-
zetet mindössze a négy RMDSZ-
es tanácsos támogatta, így a város 
elesett 9 millió eurótól, amelyet az 
ivóvíz- és csatornarendszer, valamint 
a derítőállomás korszerűsítésére ho-
zott volna a Harvíz pályázata – em-
lékezett Pap.

Tatarozzák a templomot. Magyar kezdeményezés fotók: buta ágoston

HirdeTés

a balánbányai rmdsz rendez-
vénysorozatot indított az össze-
tartozás jegyében „nyújtsd ke-
zed felénk, érezd, hogy valaho-
vá tartozol” – címmel. az első 
előadáson a bukaresti david 
neacşu és a sepsiszentgyörgyi 
tulit zsombor hegymászópáros 
számolt be a 2009-es antarktiszi 
expedíciójukról, a fotóanyaggal 
bőven fűszerezett előadás nagy 
sikert aratott.

HN-információ

A két romániai alpinista 
különböző nemzetiségű 
felfedezőkkel és hegymá-

szókkal együtt, hetedmagukkal 
hódította meg az Antarktisz leg-
magasabb csúcsát, a 4897 méter 
magas Mount Vinsont. Az expe-
dícióról szóló interaktív bemuta-
tó a  polgármesteri hivatal jóvol-
tából a balánbányai kultúrotthon 
nagytermében kapott helyet. 

– Célunk az volt, hogy a vá-
rosunk magyar és román közös-
ségét egyaránt érdekeltté tegyük  
hasonló rendezvények iránt. Fon-
tosnak tartjuk, hogy függetlenül 
attól, hogy magyar érdekvédelmi 
szervezet vagyunk, jó kapcsola-
tot ápoljunk a településünk ro-

mán ajkú közösségével, hiszen 
céljaink közösek, mindannyian 
a településünk fejlődéséért, elő-
rehaladásáért, lehetőleg közös 
erővel kell tevékenykedjünk – 
fogalmazott Demeter Attila, a 
megújult helyi szervezet elnöke. 
Az izgalmas beszámoló jó han-
gulatban zajlott, a közönség aktí-
van bekapcsolódott a kétnyelvű 
előadásba, egyaránt hangzottak 
el  kérdések, hozzászólások mind 

magyar, mind pedig román nyel-
ven. A világ jeges tetejét megjárt 
meghívottak előadását tapsözön-
nel honorálták az egybegyűltek. 
– Lesz még hasonló, szándé-
kunk, hogy érdekes előadásokat, 
kulturális programokat, markáns 
fellépőket hozzunk a településre, 
és olyan rendezvényeket szervez-
zünk, amelyekre szívesen járnak 
el a település lakosai – nyilatkoz-
ta Demeter.

Magyarul és románul az Antarktiszről. Érdekfeszítő beszámoló 
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Egészség mézaromával.

Az Apifito, a világ egyik legna-
gyobb természetgyógyászati terméke-
ket előállító cége. Tevékenysége, elsőd-
leges jelentőségű célkitűzése újabb és 
újabb készítmények gyártásba vétele. 
Ennek érdekében hozták létre a kutatá-
si részleget, amely keretében különbö-
ző tudományágak 
szakértői fejtik ki 
tevékenységüket. 
Ugyanakkor szo-
rosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos ku-
tatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promiod-dal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és összete-vőinek 
összes tulajdonsá-
gát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt dolgozták ki orosz 
tudósok. Az étrendkiegészítő Promiod 
az Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő 
cég terméke, amely az oroszországi 
Permi város szakértői által kidolgozott 
különleges technológiáknak megfe-
lelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen a 
mézet (amely nem tartalmaz hozzá-
adott cukrot), propoliszt, méhviaszt, 
ezüsttövisolajat (Hippophae rhamnoides), 
ciprusolajat (Juniperus virginiana) és tök-
magolajat (Cucurbita pepo). Ezen alko-
tóelemek 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-
mészetgyógyászati 
termék, csak gél 
formájában létezik. 
Használata kötelező 
módon szájon ke-
resztül történik és 
ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s 
ennek következtében 
csökken a koleszte-
rinszint, valamint az 
érelmeszesedés koc-
kázata. Használható 

vérkeringési zavarok megelőzésében is, 
mint például szívaritmia, vérszegény-
ség, magas vérnyomás, tromboflebita, 
visszér, visszérgyulladás. A Promiod 
étrendkiegészítő rendkívül eredményes-
nek bizonyult a migrénes fejfájás, az 
izomfájdalmak esetében is. Továbbá a 
Promiod használható köszvény, artrózis, 

reuma, gerincsérv stb. esetében is. A 
Promiod étrendkiegészítő szabályozza 
a pajzsmirigy működését. Hatékony lehet 
a cukorbetegség kezelésében is, lévén hogy 
nem tartalmaz cukrot, és az alkotóelemei 
közt lévő olajok jótékony hatást gyako-
rolnak a hasnyálmirigyre, csökkentve a 
vércukorszintet. A termék kedvező ered-
ménnyel jár a műtétet követő állapotok-
ban is, elősegítve a hegek begyógyulását. 
Eredményesen alkalmazható szemmeg-
betegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártyagyulladás stb. A Pro-
miod javítja a bélműködést, méregtele-
nítheti a májat, szabályozza a bélflórát. 
Úgyszintén ajánlatos húgyúti megbetege-
désekben, mint például hólyaghurutban, 
prosztatagyulladásban, prosztata-megna-
gyobbodásban, de a nőgyógyászat terén 
is. A Promiod étrendkiegészítő ajánlott a 
megelőzésben is, lévén hogy megerősíti az 
immunrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzésekkel szemben. Bebizonyosodott, 
hogy a Promiod hatékonynak bizonyul 
abban az esetben is, amikor homlok-
üreg-gyulladásról, arcüreggyulladásról, 
középfültő-gyulladásról van szó, de bizo-
nyos bőrbetegségek (ekcéma, pszoreázis) 
esetében is hatékonynak bizonyult. Nem 
feledkezhetünk meg gyulladáscsökkentő 
hatásáról sem.

Promiod – egy jó választás mind-
azok számára, akik egészségesek kíván-
nak maradni a természet erői révén, ame-
lyeket tartalmaz ez a étrendkiegészítő. A 
Promiod természetgyógyászati termék 
csak egyetlen gél formában létezik. Be-
szerezhető a romániai kizárólagos for-
galmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postaszolgáltatások révén, a cég képvise-
lőihez fordulva. Óvakodjanak a hamisí-
tott termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet; bejegyzési bi-
zonylat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett 
első kúra után már azonnal jobban 
éreztem magam, az eredmények nem 
várattak magukra. Fokozódott mo
bilitásom, megszűntek puffadásos 
tüneteim. Javult általános egészségi 
állapotom, frissebbnek érzem ma
gam. Bizalommal ajánlom ezt a cso
dálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használtam 
a Promiod balzsamot, és nagyon 
elégedett vagyok az eredmények
kel. Elmúlt krónikus mellhár tya
gyul ladásom, sokkal kevesebbet 
kö hö gök, a tél folyamán pedig nem 
hűltem meg. Úgy érzem, hogy meg
erősödött a szervezetem, élénkebbé 
váltam. A Promiod valóban egy jó 
termék, és bizalommal ajánlom 
mindenkinek.

2011 decemberében megállapították, 
hogy szívbetegségben szenvedek. Cu
korbetegségem pedig régebb keletke
zett. Olvastam a Promiod természetgyó
gyászati termékről, s úgy döntöttem, 
hogy kipróbálom. Már az első hónapot 
követően szívpanaszaim enyhültek, ke
vesebb gyógyszert kellett használni. 
Még a szakorvos is meglepődött az ered
ményeken. A vércukorszintem 140–160 
között mozgott, jelenleg 93. Az elért 
eredményekkel nagyon elégedett vagyok 
és továbbra is használni fogom ezt a ter
méket. Köszönöm szépen!

A Promiod természetgyógyászati ter
mék két hónapos használata után a vér
cukorszintem 164ről 120ra csökkent, 
a koleszterin 220ról 119re, a triglicerid 
170ről 68ra, a vérnyomásom pedig 
190/80 mmHgról 140/70 mmHgra. 
Mindenkinek ajánlom. 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Hatt Hans, 70 éves, Meggyes 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó

2012. május 30án, szerdán vásárlással, tanácsadással egybekötött 
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 do
boz, megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 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 
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A Remetei Belbirtokosság je-
lenleg erdőtakarítással foglal-
kozik, ugyanis rövidesen er-
dészeti ellenőrzés várható. Az 
Ivácson Ferenc elnöksége alatt 
működő közbirtokosság leg-
főbb célkitűzése: úgy gazdál-
kodni, hogy a pénz a községben 
maradjon. A 380 hektár erdőn 
és 90 hektár legelőn gazdálko-
dó közbirtokosság az idén tag-
ságának hektáronként 450 lej 
osztalékot adott.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Az erdőt folyamatosan 
gondozni kell, a kivágott 
fák után a csapot, vagyis 

a gallyakat össze kell takaríta
ni, nem szabad otthagyni, mert 
elszaporodnak a kórokozók és 
megfertőzik a területet – fejtegeti 
Ivácson Ferenc közbirtokossá
gi elnök. Elmondta, ez a munka 
lényegében annak a cégnek a kö
telessége, amelyik megszerezte a 
kitermelési jogot, azonban közös 
megegyezés alapján a közbirto

kosság napszámosokkal oldja meg 
az erdőtakarítást – a cég pedig kifi
zeti a munkálat ellenértékét a köz
birtokosságnak. Jelenleg ez a leg
fontosabb tevékenység, amivel a 
közbirtokosság foglalkozik, de 
ha már kimentek az erdőre, szem
ügyre vették a nemrég ültetett 

csemetéket is, hogy lássák, hol 
van hiány, hol kell pótolni. 

Támogatás jó célra
A 380 hektár erdőn és 90 hek

tár legelőn gazdálkodó, 483 tag
gal rendelkező Remetei Bel bir
tokosság 2001ben alakult újra, és 

mint neve is sejteti, azokon az er
dőrészeken gazdálkodik, amelyek 
a legközelebb esnek a faluhoz. 

– Ragaszkodtunk a régi név
hez, ugyanis az államosítás előtt, 
az 1908as alakuláskor a közbir
tokosságot Belbirtokosságnak 
nevezték – részletezte az elnök. 
2001ben, az újraalakuláskor még 
egy kerékpárjuk sem volt, amivel 
az erdőre mehettek volna, azóta 
azonban sikerült terepjárót, trak
tort vásárolni, jól haladnak a szék
ház felújításával, emellett erdei 
szállást és erdészházat építettek. 
De minden évben támogatják a 
falunapokat, a kosárlabdacsapatot 
és mindenkit, akiről úgy gondol
ják, jó célra, a közösség hasznára 
fordítja a pénzt. 

A legfontosabb a tagság
Ivácson Ferenc elnök viszont 

ennél is fontosabbnak tartja, 
hogy a tagság időben kapja meg 
az osztalékot. – A múlt évre csak 
450 lejt adtunk hektáronként, de 
előző években – amikor nagyobb 
mennyiségű fát termeltünk ki – a 

600700 lejt is elérte az osztalék 
– fejtegette az elnök. Megjegyez
te, mindig pénzben adják az osz
talékot, mert így méltányosabb. 
Az üzemterv szerint évente 1780 
köbméter fa kitermelése engedé
lyezett, azonban olyan években, 
amikor természeti csapás vagy „bo
gártámadás” sújtja az erdőt, többet 
termelnek ki. Ekkor az osztalék is 
több. Egyébként a kitermelési jo
got alku alapján és nem közbeszer
zés útján adják oda erdőkitermelő 
cégnek. – Próbáltuk már a közbe
szerzési eljárást, de olyan cég is volt, 
amelyik nagy árat ígért, aztán meg 
nem tudta kifizetni. Utána évekig 
pereskedtünk – indokolta az eljá
rást Ivácson. Elmondta, számuk
ra nagyon fontos a megbízható 
partner az erdőkitermelésben, 
ugyanis volt már rá példa, hogy 
a megengedettnél többet termelt 
ki a cég. – Ennél is fontosabb, 
hogy helyi legyen az illető, mert 
akkor itteni embereknek biztosít 
munkát, őket fizeti meg, és a pénz 
nem megy ki a faluból – szögezte 
le Ivácson Ferenc. 

hargitanépe

EllEnőrzésrE készülnEk A rEmETEI BElBIrTokosságnál

A pénz maradjon a községben!

A BásTyA mEzőgAzdAságI Társulás közgyűlésE 

gyErgyószárhEgyEn

Nem született döntés 
a napelempark ügyében

TörTénElmI zászlókAT muTATTAk BE gyErgyódITróBAn

Helyet keresnek a régi címernek

nem született döntés a nap
elempark létesítésének ügyé-
ben a Bástya mezőgazdasági 
Társulás utóbbi közgyűlésén, 
gyer gyószárhegyen – a ha-
lasztást azzal indokolták, hogy 
előbb tisztázni kell a bérbe-
adásra szánt terület tulajdon-
viszonyát.

J. A. 

Százhektárnyi területre szán
dékszik napelemeket telepí
teni a Heliotech nemzetközi 

cég romániai képviselője Gyer
gyószárhegyen – mint arról koráb
ban már beszámoltunk, a Bástya 
mezőgazdasági társulás gondnok
sága alatt lévő Remete eleje dűlő
ben tervezett beruházás összértéke 
ötvenmillió euró, amit kizárólag 
külföldi tőke bevonásával valósí
tana meg a cég. Az önkormányzat 
haszna a beruházásból évi három
százezer euró lenne a befizetett 
adóból, a Bástya társulás pedig 
hektáronként évente 400 eurót 
kapna a bérelt területért. A beru
házás részleteit a legutóbbi köz
gyűlésen Gábor László polgár
mester ismertette, a tagság részé
ről felvetődött kérdésekre pedig 
Ion Cornea, a külföldi beruházó 
képviselője, Petres Sándor, Har
gita Megye Tanácsának alelnöke 
és a polgármester válaszolt. A tár

sulás tagságát leginkább a terület tu
lajdonviszonyának időbeni alakulása 
érdekelte, és néhányan nem találták 
eléggé megnyugtató válasznak, hogy 
a nevükre telekkönyvezett terület 
szerződéses viszonyban továbbra is 
a tulajdonukban marad. Horváth 
Miklós, a Bástya társulás elnöke 
azt kifogásolta, hogy a területet ki 
kell venni a mezőgazdasági föld
alapból, és úgy tűnt, nem találta 
kielégítőnek a megyei és községi 
elöljáró érvelését sem, miszerint 
mindössze addigi rendeltetését 
kell megváltoztatni a területnek. 
Olyan is akadt, aki a napelemek 
okozta „sugárzás” miatt aggódott, 
miközben azért agitált: miért ne 
fizethetne többet a beruházó a te
rületért, vagy miért nem keres más 
vidéken helyet a napelemparknak. 

– Vállalnunk kell ezt a rizikót – 
érvelt Ferencz Ervin ferences szer
zetes, akinek szintén földterülete 
van a Bástya társulásban. Az atya 
felhívta a figyelmet arra, hogy az 
energiatartalékok kifogyóban van
nak, és „gondoskodnunk kell arról, 
hogy tovább éljünk”.

Mivel a döntéshozáshoz túl 
kevesen jelentek meg az érintettek 
közül – csak a kérdéses területnek 
több mint 300 résztulajdonosa 
van –, az érdekeltek abban egyez
tek meg, hogy egyenként keresik 
meg a területek tulajdonosait.

Ivácson Ferenc közbirtokossági elnök. Azt szereti, ha a tagság elégedett

kékarany vagy pirosfekete? cím-
mel tartott előadást mihály János 
történész, a hargita megyei ha-
gyományőrzési Forrásközpont 
szakreferense gyergyóditróban a 
hét végén. Az előadást követően 
Petres Ignác nyugdíjas tanár ve-
tette fel: jó lenne valamit kezdeni 
a templom felújításakor előkerült 
Puskáscímerrel.

J. A.

2009 tavaszán pattant ki a 
székely történelmi zász
lósor felállításának ötlete, 

miután elodázhatatlanná vált a szé
kely szimbólumok tisztázása, törté
netük vizsgálata, a felmerülő kérdé
sek tudományos kutatása és az ered
mények közzététele – fogalmazott 
előadásában Mihály János történész, 
a Hargita Megyei Hagyományőr
zési Forrásközpont szakreferense a 
Gyergyóditróban tartott előadásán. 
A cél érdekében Hargita Megye Ta
nácsának támogatásával létrejött a 
Székely Címer, Pecsét és Zászlótör
téneti Munkacsoport. A bemutatott 
székely történelmi zászlósor, amely a 
15–20. században használt zászlók 
korhű másolataiból áll, jelenleg 17 
lobogót számlál. A közeljövőben, a 
folyamatos kutatások során előke
rülő újabb adatok fényében a zász
lósort bővíteni szeretnék. A Kőrösi 
Csoma Sándor Művelődési Házban 
megjelent közel száz érdeklődő az 
előadás során többek közt megtud
hatta, hogy a jelenleg használt kék
arany színű székely zászló a hajdani 
harci zászlók szimbólumainak fel

használásával jött létre, a rajta látha
tó nap és a fogyó hold lényegében 
az élet kezdetét és végét, az alfát és 
az ómegát jelképezi. A pirosfekete 
szín használata a múlt század elején 
kezdeményezett Ezer székely leány 
találkozókra vezethető vissza, de a 
színkombináció különösebben nem 
köthető semmilyen történelmi ese
ményhez. Az előadó szerint az ön
kormányzatok helyesen teszik, ha 
településeik címerében, zászlójában 
használják a régi jelképeket – Puskás 
Elemér polgármester viszont szóvá 
tette, nem is olyan egyszerű a buka
resti heraldikai bizottságnál meg
szerezni az engedélyt a régi jelképek 
használatára, hiszen a község címe

rének tervét épp amiatt utasították 
vissza, mert már több település is 
használta ugyanazokat a jelképeket. 
– Addig próbálkozunk, amíg elfo
gadják – szögezte le az elöljáró.

Az előadás végén Petres Ignác 
zenetanár hívta fel a figyelmet egy 
nemrég előkerült gyergyóditrói 
nemesi család épen maradt címe
rére: jelezte, illene méltó helyet 
találni a Puskás család címerének 
a községben. A történész és a pol
gármester helyszíni szemléjét kö
vetően, a lehetőségeket latolgatva, 
felmerült annak az ötlete, hogy a 
Puskás Tivadar Iskolaközpont fala 
lenne megfelelő helye a címernek, 
miután restaurálták azt. 

A Puskás család nemrég előkerült címerköve. Méltó helyét keresik
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fizetett politikai hirdetés

Egy későbbi időpontban tarthat-
ják meg Nyirő József újrateme-
tését, miután a román hatósá-
gok formai hibákra hivatkozva 
felfüggesztették a szertartás 
megtartására kiadott polgármes-
teri engedélyt, így a Papkertben 
összegyűlt mintegy kétezer em-
ber csupán egy ökumenikus áhí-
taton vehetett részt. Mint közben 
kiderült, az író hamvai, melyért 
valóságos hajtóvadászatot ren-
deltek el a román hatóságok, el 
sem hagyták Budapestet.

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

AHargita megyei prefektu-
si hivatal támadta meg a 
közigazgatási bíróságon 

a Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala által kiadott újratemeté-
si engedélyt, amelyért egyébként a 
vasárnapra tervezett temetés előtt 
mindössze két nappal, péntek dél-
előtt folyamodtak a szervezők... Saj-
tóértesülések szerint a Hargita Me-
gyei Törvényszék június huszadiká-
ra tűzte ki az első tárgyalást. Augusta 
Cristina Urzică prefektus szerint el-
írás történt az engedélyen, vélhetően 
a hibát az anyakönyvvezető követte 
el. A polgármesteri hivatal vissza 
kellett volna vonja az engedélyt, s 
helyette újat bocsásson ki, de a hiva-
tal vasárnap reggel kiadott közlemé-
nyében Bunta Levente polgármester 
leszögezte: „a temetkezési okmány 
teljes mértékben megfelel minden 
követelménynek, tehát a temetésnek 
nincs közigazgatási akadálya”, ugyan-
akkor az okmányt kibocsátó és aláíró 
polgármester „minden felelősséget 
vállalt az igazolás törvényességéért”.

Ennek ellenére a szervezők az új-
ratemetés elhalasztása mellett dön-
töttek, mondván, törvénytisztelő ál-
lampolgárok, s a hivatali közlemény-
ben vállalt felelősségvállalás alapján 
nem lehet újratemetést szervezni.

Bunta:
Josét kellett volna írni
Székelyudvarhely polgármestere 

megkeresésünkre hangsúlyozta: tör-
vényesen járt el, vállalja a felelősséget 
az általa kiadott engedélyért.

– Én viszem el a balhét, de nyu-
godt a lelkem, mert tudom, nem 
hibáztam. Nem igaz az a kijelentés, 
miszerint ezen múlt az újratemetés. 
Az engedély nemléte egyébként két-
száz lejes büntetést von csupán maga 
után, tehát nem egy fajsúlyos papír-
ról, engedélyről beszélünk – hangsú-
lyozta Bunta. A polgármester szerint 
a prefektúra abba kötött bele, hogy 
az engedélyre Józsefet, és nem Josét 
írtak, mint a madridi hatóságok, il-
letve, hogy a madridi iktatószámot 
kellett volna ráírni, nem az udvarhe-
lyit – mondta Bunta.

Kövér: barbár románok
Barátságtalan, civilizálatlan, bar-

bár módon viselkedett az új román 
kormány, hiszen egy halottól akarták 

megtagadni azt a jogot, hogy szülő-
földjében pihenhessen – jelentette ki 
a vasárnapi eseményre negyed kettő-
kor érkező Kövér László. A magyar 
országgyűlés elnöke ennek ellenére 
úgy fogalmazott, nincs politikai ügy, 
nincs diplomáciai bonyodalom.

– Az a hajtóvadászat, amit az ur-
nák után folytatott a mai román kor-
mány meg annak a belügyminiszté-
riuma, az már a komikum határát is 
jócskán átlépte. Én egyik pillanat-
ban majdnem sírtam, a másikban a 
térdemet csapkodtam a nevetéstől, 
ilyen abszurd komédiának még nem 
voltam a részese – mondta Kövér. 

A házelnök szerint a magyar 
kártyát ismételten kijátszó román 
kormánynak jól jött a feszültségkel-
tés, hiszen „mit tudna ígérni a jövőre 
nézve a román embereknek? Az új 
román kormány pontosan ugyanazt 
az utat fogja folytatni, ami a megszo-
rításokat, a gazdaság- és a szociálpo-
litikát illeti, mint az elődje, amibe be-
lebukott”. Kövér azt mondta, „amíg 
a román kormány nyíltan föl nem 
számolja a jogállamot Romániában, 
addig nincs módja megakadályozni 
Nyirő József hamvainak újratemeté-
sét itt Székelyföldön”.

– Amikor majd mindent annak 
rendje és módja szerint türelmesen 
teljesítünk, és a végén kifogynak az 
ellenérvekből, hogy most éppen még 
mi hiányzik, akkor el fogjuk temet-
ni Nyirő Józsefet, akkor is, hogyha 
ez bizonyos román politikusoknak 
nem tetszik – jelentette ki a politikus, 
felkérve a román felet, hogy „ugyan-
olyan tisztelettel viseltessenek a mi 
emberi és közösségi méltóságunk 
iránt, mint amilyen tisztelettel mi 
szeretnénk az ő emberi és közösségi 
méltóságuk iránt viseltetni”.

Nyirő hamvai nem 
hagyták el Budapestet
Nyirő József földi maradványai 

el sem hagyták Budapestet – je-
lentette ki az esemény előtt Szász 
Jenő. Az eseményt társzervező 
Székelyudvarhelyért Alapítvány el-
nöke azt mondta, az írót „minden 
bizonnyal egyszer újratemetik, de 
„ez a dolog ma egy remény.”

Az újratemetés elmaradása okán 
Szász kijelentette: „Hiányérzetünk 
van, de nagyon fontos üzenet, hogy 
Nyirő most már valamennyiünk szí-
vében, 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 hamvai 
hazatértek Székelyudvarhelyre. A 
szülőföld mint édesanya üdvözöl 
téged. De jó, hogy hazajöttél, édes 
fiam. Tudtam, hogy haza fogsz 
jönni. Isten hozott Székelyföldre! 
Pihenésed legyen csendes, emléked 
legyen áldott! – mondta beszédében 
Kedei Mózes unitárius lelkész.

Fülöp Károly, a Pro Zsombor 
Egyesület elnöke Székelyzsombor 
nevében szólt az egybegyűltekhez, 
megkésettnek és rendhagyónak ne-
vezve a szertartást. 

– Nyirő Józseffel így találkozni 
több mint kegyeleti aktus. Nem a 
búcsúvétel, hanem a várakozás je-
gyében gyűltünk össze. Küzdelmes, 
munkás élete csak akkor válik teljes-
sé, ha hamvai is megpihennek – kö-
zölte Fülöp Károly.

Hegyi Sándor református lelkész 
vigasztaló gondolatként a Prédiká-
torok könyvéből olvasott: „ És a por 
földdé lesz, mint azelőtt volt, a lélek 
pedig megtér Istenhez, aki adta azt.”

– Feleljünk hittel a fenyegetések-
re, mocskolódásokra. A kegyelmes 
Isten tulajdonai vagyunk. Nyirő Jó-
zsef is, aki hitében Isten szolgája volt  
– hangsúlyozta Hegyi Sándor.

Nagy Tibor református lelkész 
az író kidei kötődéséről beszélt: 

Nyirő négy évig volt a Kolozs me-
gyei település plébánosa, „Kide őrzi 
szeretetének, szellemének, két kezé-
nek nyomait”.

Szőcs Géza, a magyar kormány 
kulturális államtitkára kérdéssel in-
dított: „Ki fél az Istenhez szegődött 
halott író hamvaitól? A zombik, a 
karhatalom? A hamvakat nehéz gu-
mibotozni!”

– Ezerszer szerencsésebb do-
log, ha egy halott a sírban fekszik, 
mintha szembejönne velünk az ut-
cán. Itt vagyunk a meg nem ásott 
sír előtt, és nem félünk, még akkor 
sem, ha annyiszor próbáltak megfé-
lemlíteni. A szívünkben eltemettük 
Nyirőt, és reméljük, lesz még olyan 
konstelláció, mely lehetővé teszi, 
hogy visszatérjen. Viszontlátásra ak-
kor – mondta Szőcs Géza.

Mátyás Károly udvarhelyi római 
katolikus főesperes hangsúlyozta: 
„Bár a sötétséget felváltja a világos-
ság, a sötétség nem vonul vissza, 
egész életén elkíséri az embert. Vi-
gyázni kell a lélek lángjaira. A lélek 
nem eladó – ezt bizonyítja Nyirő 
életpéldája is.”

Szász Jenő, a Székelyudvarhelyért 
Alapítvány elnöke köszönte a jelen-
lévők kitartását, majd az írótól idéz-
ve a nyirői egységről is beszélt. 

– Még a halálra ítélteknek is kijár 
az utolsó kívánság teljesítése. A szé-
kely író utolsó kívánságát 59 éve aka-
dályozzák. Nyirő csak annyit kért, 
ha testét nem is, lelkét legalább vi-
gyék haza a székelyudvarhelyi teme-
tőbe. Győzelemre rendelt az a nép, 

amelyiknek olyan fia van, akinek 
a hamvaitól is félnek. Nyirő József 
hazatért, velünk van, szívünkbe zár-
tuk, és szülőföldje is magához fogja 
ölelni, hisz ha Isten velünk, kicsoda 
ellenünk” – mondta Kövér László, a 
Magyar Országgyűlés elnöke.

Csalódottak Kövér 
részvétele miatt
A külügyminisztérium – tegnap-

ra virradó éjszaka nyilvánosságra ho-
zott közleményében – csalódottsá-
gát fejezte ki amiatt, hogy a magyar 
parlament elnöke szerepet vállalt 
a Nyirő József emlékének szentelt, 
vasárnapi nyilvános szertartás meg-
szervezésében, annak ellenére, hogy 
a korábbi nyilatkozatokban magán-
jellegű 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.

A névadások 
törvényességét vizsgálják
Hargita megye prefektusa vizs-

gálja azoknak az önkormányzati 
határozatoknak a törvényességét, 
amelyek szerint utcákat vagy iskolá-
kat neveztek el Nyirő József erdélyi 
íróról – jelentette be tegnap Cristina 
Augusta Urzică prefektus. A kor-
mánymegbízott Victor Ponta kor-
mányfőtől kapott erre utasítást.

ÚJrAtEMEtés hElyEtt áhítAt volt széKElyudvArhElyEN

Nyirő József hamvai Budapesten maradtak

Kövér: „Nyirőt szülőföldje is magához fogja ölelni” fotó: ifj. haáz sándor

hirdetés
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hirdetések

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

hargitanépe

Cseh László hat érmet szállított

kamui kobajasi az 5. körben elszállt Monte-Carlo utcáin
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AUTÓPIACI

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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 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

Gazdaság

hí
rf

ol
ya

m

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

Minden évben eljön az a nap,
amely számunkra fájó emlék marad.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
május 29-re,

id. BOTÁR LÁSZLÓ

halálának 3. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (21977)

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. évében, türe-
lemmel viselt hosszas betegség 
után elhunyt. Felejthetetlen ha-
lottunk földi maradványait 2012. 
május 30-án 14 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a kéz di vá sár-
helyirómaikatolikustemetőben.
Részvétnyilvánítást egy órával a 
temetés kezdete előtt fogadunk.
Nyugalma legyen csendes, emlé-
ke áldott! A gyászoló család.

2012. május 29., kedd  | 13. oldal hargitanépe

A HARGITA MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJOGVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

VERSENYVIZSGÁT  SZERVEZ

egy köztisztviselői állás betöltésére meghatározatlan időre 
a Hivatásos nevelőszülőkkel foglalkozó irodába

 FELÜGYELŐ–Iosztály,asszisztensszakmaifokozat–1hely

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


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

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó testvér, 
nagynéni, rokon és jó 
szomszéd,

özv. KOVÁCS ZSIGMONDNÉ
szül. Ambrus Veronika

nyug. szabómester

életének 82., özvegységének 23. 
évében2012.május27-éndélelőtt
9.30-kor hosszas, de türelemmel vi-
selt szenvedés után szerető szíve
megszűntdobogni.Drágahalottun-
kat ma délután 16 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíkszere-
dairégikatolikustemetőravatalo-
zójából. Bánatos szívvel kísérünk 
utolsó utadra. Nyugalmad legyen 
csendes, emléked áldott! Jelen 
értesítőtgyászjelentőnekisszán-
tuk. A gyászoló család. 

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)



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.

14. oldal |  2012. május 29., KEddSport

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

hirdetéseK

hargitanépe

KézIlAbdA

Éremért utaztak, ötödikek lettek

Játsszon velünk és nyerjen!

László Zsolt a 4. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas foci labdát, a Hargita Népe csíkszeredai szer-
kesztőségében veheti át. Megfejtés: 4. forduló (Románia melyik évben vett rész először Európa-bajnok-
ságon?): Döntő tornán a román válogatott 1984-ban szerepelt lőszőr. Az Eb-ék történetében az első öt 
tornát még selejtezős rendszerben rendezték. Románia 1960-ban részt vett a selejtezőn. Így aki 1960-at írt 
válaszként azt is elfogadtuk.



Napról napra
SZABADIDŐ

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 ne-
páli serpa Tenzing Norgay elsőként hódította 
meg a Himalája legmagasabb csúcsát, a Mount 
Everestet (Csomolungma).

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

dualizmus és a Horthy-rendszer államfér� ja
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

Helytörténeti 
évforduló

• Százötvenöt éve, 1857. május 24-én szü-
letett Csíkszeredában Molnár Lajos pénzügyi 
hivatalnok.

• Kilencven éve, 1922. május 29-én Jó-
sika Sámuelt Csíkmegyében szenátorrá vá-
lasztották.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 8 közúti balesetben 
7 sérült személyhez és egy halálos kimenetelű 
autóbalesethez, 1 munkabalesethez, 3 infark-
tusos esethez, 20 agyvérzéshez, 20 szívbeteg-
hez, 38 magas vérnyomásos esethez, 13 csont-
töréshez, 10 testi sértéshez, 27 különböző tra-
umához, 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 öngyilkos-
sági kísérlet, 2 vasúti baleset, 23 légzéselégte-
lenség, 1 mérgezéses eset, 10 rángógörcs, 13 
ittas állapot, 6 kómás állapot, 14 pillanatnyi 
elmezavar, 9 allergiás reakció, 31 lázas állapot, 
3 égési sérülés, illetve 3 felső tápcsatornai vér-
zés esetén. Nyilvános helyről 11 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten ösz-
szesen kilenc halottat jegyeztek.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

benedek.eniko@hargitanepe.ro

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

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című szín-

művét ma 17 órától az Arlechino- és Csongor 
és Tünde-bérleteseknek játssza a Csíki Játék-
szín társulata Csíkszeredában. Holnap  20 órá-
tól a csíkszentdomokosi közönség előtt mu-
tatják be a darabot, melynek megtekintésére 
érvényes a Kurkó Gyárfás-bérlet, ugyanakkor a 
helyszínen jegyeket is lehet váltani. A kiszállást 
Hargita Megye Tanácsa támogatja a Színház 
Székelyföldnek című program keretén belül. 

Hangverseny
Cselló-zongora estre látogathatnak el az 

érdeklődők csütörtökön 19 órától Csíkszere-
dában, a Nagy István Művészeti Szakközép-
iskola aulájában. Fellép: Dan Cavassi (cselló), 
a bukaresti George Enescu Filharmónia első 
csellistája, Viorela Ciucur (zongora), a buka-
resti Zeneművészeti Egyetem tanára. Műso-
ron: L. van Beethoven: C-dúr cselló-zongo-
ra szonáta op. 102.; R. Schumann: Fantasie 
stuke op. 92; G. Enescu: C-dúr cselló-zon-
gora szonáta op. 26. Jegyek a helyszínen vált-
hatók 5 lejért. Szervezők: Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala és Városi Tanácsa, Csíki 
Kamarazenekar Egyesület.

*
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 

Hargita megyének elnevezésű programja ke-
retében a homoródszentmártoni kultúrott-
honban lép színpadra a Csíki Kamarazenekar 
Kamaraegyüttese ma 14 órától. Közreműkö-
dik: Filip Ignác – furulyák, barokk fuvola, 
ének; Szabó Éva – furulyák, barokk fuvola, 
dobok; Kovács László – hegedű, ének; Ko-
vács Éva – hegedű; Adorján Csaba – brácsa, 
népi brácsa, ének; Lázár Zsombor – cselló; 
Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének. Műsoron: 
Szemelvények a XVI–XIX. századi magyar 
zenéből (históriás énekek, diákdalok, magyar 
táncok). A belépés díjtalan.

Előadás
Szentábrahámon tart előadást a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes. A társulat 
a derűs, gyerekek és felnőttek által egyaránt 
közkedvelt János vitéz, avagy a hős gyönyörű-
séges utazása és csodálatos megérkezése című 
műsorával lép színpadra este 8 órakor. Az 
együttes az Alcsík Kistérség Fejlesztési Tár-
sulás meghívására holnap 20 órától Csík-
kozmáson lép színpadra Ördöngösök Füzesen 
című műsorával, csütörtökön 20 órától pedig 
Csíkszentmártonban adják elő János vitéz 
című műsorukat.

A magyar nemzet története
A magyar nemzet története címmel tart 

előadást dr. Papp Sándor történész, egyetemi 
docens Székelyudvarhelyen, a Művelődési 
Ház koncerttermében ma18 órától.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás holnap 8–16 óra között 
Tusnádfaluban és Újtusnádon.
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www.parapista.com

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

para

Pávai István könyvbemutatóval egy-
bekötött előadására várják az ér-
deklődő közönséget holnap 17 órá-

tól a Székelyudvarhelyi Művelődési Ház 
koncerttermébe. Pávai István A folklorista 
Vikár Béla című kötetének bemutatását 

követően Udvarhelyszéki népdalgyűjtés a 
Székelyföldön a XX. század hajnalán cím-
mel tart előadást. Szervezők: Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont, 
Hargita Megye Tanácsa, Székelyudvarhelyi 
Művelődési Ház. 

A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

Könyvbemutató és előadás

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

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

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

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

Kis\Nyirő\Könyv 

Úz Bence esetei



Terasz
szabadidő
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„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

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.május29.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 13-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
.................................................................................................................................................
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Étteremben:
– Felháborító, micsoda 

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

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


