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Ambrus sándor sóvidék 
tAnácsosjelöltje

Nem szűnt meg 
korondinak lenni
Új minőségében mutatko-

zik be a korondi Ambrus 
Sándor. A volt sportoló, 
sportvezető az idei helyha-
tósági választásokon me-
gyei tanácsosjelöltként indul az 
RMDSZ színeiben.

Parajd 
a legtisztább és 

leggondozottabb 
község

Hargita Megye Tanácsa múlt heti 
díszülésén osztotta ki a leggon-

dozottabb és legtisztább településnek 
járó díjakat. A községek közül a fő-
díjat Parajd vitte el, melynek 
polgármestere, Bokor Sándor 
megjegyezte, a község jó úton 
jár, hogy a jövőben még tisztább és 
még gondozottabb legyen.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.
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„Sajnálom, hogy nem tudtunk méltó búcSút venni nyirő józSeftől”

Lukács Csaba: 
konspirációra kényszerítettek

Ha Székelyudvarhelynek lenne egy Márton Áron kaliberű főesperese, akkor az újratemetést 
meg lehetett volna tartani – állítja Lukács Csaba. Nyirő József újratemetésének 

kommunikációs vezetője azt mondja, sajnos nem sikerült méltó búcsút venni az írótól, 
s hogy a román hatóságok valóságos konspirációra kényszerítették őket. > 4. oldal

Megfélemlítve. A titkosszolgálat nem hagyta kiásni a sírt foTó: baLázs aTTILa

Folt hátán folt
Könnyen megtörténhet, hogy 

újabb rosszul felvarrt foltok ke-
rülnek fel az Adótörvénykönyv 
szövegére, azaz sebtében foltoz-
nak. Erre lehet következtetni 
abból is, hogy a kormány-
rendelet-tervezet szövegé-
ben az Adótörvénykönyv 
egyes szakaszainak száma eleve 
tévesen van feltüntetve...
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     hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4639î
1 amerikai dollár USD 3,5607ì
100 magyar forint HUF 1,4924î
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Udvarhelyszék, Székelyföld, az ország és a nagyvilág hírei

Ingyenes próbaolvasás!Velünk teljes a kép

A 86 éves korában, 1996. janu-
ár 4-én elhunyt Sztojka Ferenc 
Székelyudvarhely egyik legis-
mertebb fényképésze volt és 
az általa készített számos fel-
vétel a város és a környék XX. 
századi történetének egy-egy 
fontosabb eseményét örökítet-
te meg.

A kiállítás képei tulajdon-
képpen Székelyudvarhely közel-
múltjába engednek bepillantani. 
Az 1950-es, 60-as és 70-es éveket 
már egy sánta emberöltő távlatá-
ból szemléljük. Az idősebb ge-
nerációnak ezek az évek voltak a 
legszebb évei, mert akkor voltak 

fiatalok, és elhalványulnak már 
azok a nehézségek, megpróbálta-
tások, amelyek az akkori korszak 
rendszerének velejárói voltak. A 
fiatalabb generáció számára vi-
szont mindez már tömény törté-
nelem. 

A felvételek legtöbbje a szí-
nes diapozitív technika hőskorá-
ban készült és azok digitális má-
solatát tekinthetik meg a nézők. 
Ennek köszönhető, hogy a ké-
pek minősége nem mindig a mai 
elvárásoknak felel meg. Sztojka 
Ferenc e színes technikai eljárás 
egyik országos úttörője volt. Ezt 
támasztja alá, az is, hogy a ha-
gyatékban gyakran találkozunk 
olyan felvétel sorokkal, amelyek 

ugyanabból a pontból, ugyanar-
ról a helyről készültek. Nagy va-
lószínűséggel más-más paramé-
terekkel. Vélhetően így kereste, 
így próbálta kikísérletezni az 
optimális beállításokat az adott 
fényviszonyoknak megfelelően.

Minden egyes kép valójában 
az emlékezés egy-egy szelepét 
nyitja meg az udvarhelyiekben. 
Rácsodálkozunk arra, hogy 
a régi Orbán Balázs síremlék 
előtt milyen pagodaszerű épít-
mény állott. Elmélázunk azon, 
hogy a Kannásné-fája vajon 
hány éves lehetett? Mosolyog-
va nyugtázzuk magunkban, 
hogy Maszelka János, Finta 
Béla bácsi, Kányádi Sándor, 

Banner Zoltán milyen pima-
szul fiatalok voltak egykor. 
Az új korház alapkőletétele 
eszünkbe juttatja, hogy milyen 
nehéz volt egy ilyen nagy be-
ruházást megszerezni a város 
számára, akkor, amikor a pén-
zek sorsa az épülőfélben levő 
megyeközpontban és Buka-
restben dőlt el. Aztán egy-egy 
kép láttán eszünkbe jut, hogy 
Udvarhelyen volt egykor egy 
Gábor Áron hűtőgépgyár és 
egy Cérnagyár is, amelyek több 
ezer udvarhelyi és környékbeli 
embernek biztosítottak mun-
kát és megélhetést.

Ha valaki a lokálpatriotizmus 
szellemét látja lebegni e képek 

fölött, akkor annak igaza van, 
mert e kiállítás Udvarhelyről szól 
az udvarhelyieknek. Azoknak az 
embereknek, akik a Budvár, a 
Rez és a Szarkakő háromszög-
ében élik életüket és végzik mun-
kájukat. 

Jelen kiállítás, ebben a kul-
turális-rendezvénydömpingben 
csak egy villanás volt. Ám ha a 
kiállításon látott képek valame-
lyike olyan érdekes korabeli ese-
ményt, történetet juttat eszébe 
valakinek, amit szívesen meg-
osztana másokkal is, azt írja le és 
juttassa el a Múzeumba. Az arra 
érdemes írásokat közzéteszik a 
Múzeum honlapján.
 Veres Péter

hAáz-SArok� Sztojka�Ferenc�Fényképeiből�nyílt�kiállítáS�a�Haáz�rezSő�MúzeuMban

SzékelykereSztúron�

bizonyítanak�a�Megye�tűzoltói

Tűzoltóságok 
szakmai versenye

Székelykeresztúron tartják 
holnap az Önkormányzati és 
létesítményi� Önkéntes� tűz-
oltóságok szakmai versenyé-
nek megyei szakaszát.

hNU-információ

Péter Levente, a helyi tűz-
oltóság vezetője arról 
tájékoztatott, hogy a ver-

seny ünnepélyes felvonulással 
indul, amely során tizenöt tűz-
oltó és speciális műszaki men-
tőautó vonul fel a Szabadság 
tér, Arany János utca, Malom 
utca, Szabadság tér, Kriza János 
utca, Orbán Balázs utca, Stadi-
on utca útvonalon. 

A versenyen való részvételi 
szándékát huszonegy csapat jelez-
te, a megye különböző pontjairól. 
Hargita megyében különleges 
rendezvény ez a verseny, amelyen 
a benevezett csapatok különböző 
gyorsasági, ügyességi valamint 
szerelési próbán kell bizonyítani-
uk rátermettségüket, ügyességü-
ket, bátorságukat.

A rendezvény helyszínéül az 
Egyesülés futballpálya szolgál. 

– Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy mi adhatunk 
otthont e rangos eseménynek, 
amelyhez hasonlót még sosem 
tartottak városunkban, s amely-
lyel az érdeklődők betekinthet-
nek a tűzoltó szakma szépsége-
ibe, veszélyeibe, nehézségébe, 

kihívásaiba – mondta el Péter 
Levente lapunknak.

A versenyt a Sürgősségi 
Esetek Hargita Megyei Fel-
ügyelősége közösen szervezi a 
székelykeresztúri polgármes-
teri hivatallal, az önkormány-
zat önkéntes tűzoltóságával, a 
Hargita Megyei Civil Tűzoltók 
Szakmai Egyesületével és Har-
gita Megye Tanácsának támo-
gatásával.

A rendezvény programja

8.00–9.00: Előkészületi 
feladatok
9.00: A csapatok érkezése 
a városházához, Szabadság tér 
27. szám
9.15: Tűzoltóautók felvonulása, 
érkezés az Egyesülés 
futballpályához
9.45: Gyülekező a futballpályán 
(a csapatok jóváhagyása, sorsolás)
10.30: A verseny nyitóünnepélye
10.45: A verseny megkezdése és 
a próbaszámok lebonyolítása;
10.50–11.50: Egyéni ügyességi 
és gyorsasági próba;
12–13: Akadálypálya 4x 100m;
13–14.30: Szerelési próba;
14.30 – 15: A végső eredmények 
megállapítása;
15.00: A győztes csapatok 
díjazása és a záróünnepély;

Kelemen Hunor 
az élhetőbb várost támogatja

az� udvarhelyszéki� rMDSz� szer-
vezésében a városházán kele-
men hunor szövetségi elnök, dr. 
Verestóy Attila udvarhelyszéki 
szenátor� és� bunta� levente� pol-
gármester,�az�rMDSz�udvarhelyi�
polgármesterjelöltje tartott sajtó-
tájékoztatót pénteken.

hNU-információ

Az udvarhelyszéki RMDSZ 
elnökeként dr. Verestóy az-
zal indította a tájékoztatót: 

úgy látja, jó úton haladnak, és nem-
csak most. 

– Nem most találjuk ki, mit kell 
tenni a lakosság érdekében, hanem 
huszonkét éve vállaltuk a politikai 
képviseletüket. Huszonhat telepü-
lésen indítunk tanácsos-jelölteket, 
huszonötben pedig polgármester-
jelölteket is – ismertette a szenátor, 
majd arról beszélt, hogy mindenhol 
olyan jelölteket állítottak, akik „bír-
ják a közösség bizalmát”. 

– Ha ez a személy független, ak-
kor őt támogatjuk. Parajdon például 
a helyi RMDSZ opciói nem voltak 
megfelelőek. Olyan személyt indí-
tottak volna, aki pár százaléknyi la-
kossági támogatottságot élvez. Ezért 
felszámoltuk a helyi RMDSZ-t, és 
Bokor Sándor indítjuk. Figyelünk 
arra, hogy az adott település lakói 
kikben látják vezetőiket – mondta 
dr. Verestóy Attila. 

Kelemen Hunor szövetségi el-
nök a kampányról beszélt. 

Azért vagyok itt, hogy szemé-
lyes jelenlétemmel is támogassam 

az RMDSZ udvarhelyszéki, udvar-
helyi jelöltjeit. Szentmártonban, 
Bögözben, Keresztúron jártam, 
most pedig itt vagyok, és úgy érzem, 
ezelőtt négy évvel jó döntést hoz-
tunk, amikor Bunta Leventét indí-
tottuk. Akkor Székelyudvarhelyen 
megtörtént a várva vált váltás, most 
pedig a folytonosság, a fejlődés út-
ját kell járni. Udvarhely fejlődött, 
élhetőbb város lett. A válság ellené-
re, és annak dacára, hogy egy olyan 
tanáccsal kellett dolgozni, melyben 
nem volt RMDSZ-es többség, ered-
mények vannak, melyekre lehet épí-
teni. Bátran jelenthetem ki: a lako-
sok bíznak jelöltjeinkben – közölte 
Kelemen Hunor. A szövetségi elnök 
hangsúlyozta: nem beszélnek a két 
versenypártról, azokról, akik csak 
ellenkampányt folytatnak, és azzal 
vannak elfoglalva, hogy mocskolják 
a szövetséget. 

Kampányban sem ezzel kell fog-
lalkozni, hisz erre nem lehet építeni. 
Mi inkább az emberek gondjaival 
foglalkozunk, és azt mondjuk: min-
den magyar számít. Sokan még ha-
tározatlanok, meg kell győzni őket 
– üzente Kelemen. 

Bunta Levente polgármester rö-
viden a négy év történéseit ismertet-
te: tízmillió lejes adósságot, szétvert 
távhőrendszert és egy olyan várost 
örökölt, melybe 100 ezer eurónál 
nagyobb összeget nem hoztak be. 
Mandátuma alatt – mint ismeretes – 
több millió eurós beruházások foly-
tak, és tervei is vannak: terelőút, bel-
ső körgyűrű, szejkei gyógyközpont, 
biomasszás hőközpont – sorolt fel 
néhányat. 

– Valós tervek, melyeket, ha 
Udvarhely jól szavaz, meg is fogunk 
valósítani – mondta immáron jelölt-
ként a polgármester. 

Kelemen Hunor személyes jelenlétével támogatja az RMDSZ jelőltjeit 



Mindannyiuk ünnepe

Kicsengették a bányaisokat
Az épülő sportteremben búcsúz-
tatták tegnap a Bányai János 
Műszaki Kollégium végzőseit. 
A tanintézmény százharminc 
diákjának szólt utoljára az isko-
lacsengő, ezzel kezdetét vette 
a kicsengetések sorozata a vá-
rosban. Ma három iskolában is 
búcsúztatják a végzősöket.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hetek óta ballagási lázban 
ég Székelyudvarhely, a 
város központi részén 

található nagyobb kirakatokban 
a középiskolák tablóit fürkészi 
kíváncsi tekintettel a város apraja-
nagyja. Tegnap délelőtt pedig el-
érkezett a tizenkettedikesek nagy 
álma, a Bányai János Műszaki 
Kollégium végzőseinek búcsúzta-
tásával kezdetét vette a kicsenge-
tések sorozata.

Ünneplőbe öltözött az iskola, 
vendégekkel népesedett be az esős 
idő miatt az épülő tornaterem.

– Ahhoz, hogy felfedezzük a 
jövőt, el kell veszíteni a mostani 
biztonságot. Számotokra eddig 
az iskola jelentette a biztonságot, 
ez azt jelenti, hogy a gondtalan 
gyermekéveknek vége. Mostantól 
ti vagytok a hajóskapitányok az 
élet tengerén, éljetek tehát esze-
rint, mert ez felelőséggel jár – fo-
galmazott búcsúztató beszédében 
Szakács Paál István. A Bányai 
János szakközépiskola igazgatója 
ugyanakkor arra bíztatta a vég-
zősöket, hogy mindig küzdjenek, 
próbálkozzanak az életben, hiszen 

az amerikai író, Elbert Hubbard 
szavait idézve: „Kudarc nem lé-
tezik, csak az, hogy tovább már 
nem próbálkozik az ember.” Az 
igazgató ugyanakkor elmondta, 
bár a diákok úgy gondolják, csak 
róluk szól a ballagási ünnepség, 
mégis be kell látni, hogy a szülők-
kel és a tanárokkal való együttmű-
ködésnek köszönhetően jutottak 
el idáig.

– Ez mindannyiunk ünne-
pe. Együtt, egymást kiegészítve 
dolgoztunk az elmúlt években 
– zárta beszédét a tanintézmény 
vezetője.

A kicsengetési ünnepsé-
gen jelen volt Bunta Levente, 
Székelyudvarhely polgármestere 
is, aki rövid beszédében örömét fe-
jezte ki, hogy az iskola most épülő 
sportterme ad helyet a diákok éle-
tében fontosnak számító esemény-
nek. Az elöljáró arra a biztatta a fia-
talokat, hogy az iskola elvégzésével 

az élet bármely területére is kerül-
nek, mindig álljanak helyt, hiszen, 
mint mondta, nincsen szebb a jól 
elvégzett munkánál.

Ünnepi beszédet mondott 
továbbá Ványolós István tanfel-
ügyelő, aki a Ferencz S. Alpár fő-
tanfelügyelő jókívánságait is tol-
mácsolta, ugyanakkor a beszédet 
mondott Demény Gábor megyei 
tanácsos is, aki arra kérte a fiata-
lokat, évek múlva is hálával gon-
doljanak szüleikre és iskolájukra, 
amely felkészítette őket az életre.

Nem maradtak ki a sorból a 
végzősöket énekkel és ünnepi be-
széddel búcsúztató tizenegyedi-
kesek sem, a jelképes, ünnepélyes 
zászlóátadás után pedig a tizen-
kettedikesek is megköszönték az 
iskola, a tanárok törődését.

Ma tovább folytatódik a ki-
csengetések sorozata, tíz órától 
három iskolában is búcsúztatják a 
végzősöket. Az Eötvös József Me-

zőgazdasági Szakközépiskolában 
hat osztály 140 diákját ünnep-
lik a szülők, rokonok, barátok. 
Ugyanebben az időpontban tart-
ják az ünnepséget a Marin Preda 

Gimnáziumban is, ahol 29 diákot 
csengetnek ki. A Benedek Elek 
Gimnáziumban pedig két végzős 
osztály 59 tanulójának szól utol-
jára az iskolacsengő.

Körkép
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napirenden

Az új sportteremben búcsúztatták a végzősöket fotó: ifj. haáz sándor

Nem egészen tíz évvel ezelőtt, 2003 decemberében jelent 
meg az új Adótörvénykönyv, a 2003/571-es törvény. A hazai 
adórendszer megújítását, korszerűsítését jelentő törvényt fegy-
vertényként jelentették be annak idején, azt is állították, hogy 
időtálló jogszabályt sikerült összehozni, és erre lehetett követ-
keztetni annak ama előírásából is, mely szerint a módosítás 
lehetősége korlátozott – az esetleges módosítások rendszerint 
csak a meghozataluk időpontjától számított hat hónap múl-
tán léphetnek hatályba. Hát nem így történt. 

A törvény még csak hatályba sem lépett, s máris kiderült, 
hogy abba hiba is csúszott, ezért helyreigazítást kellett közölni 
a Hivatalos Közlönyben. Bár ez lett volna a legnagyobb baj! 
De nem, ugyanis 2004-től 2012-ig több mint 90 módosító 
és kiegészítő jogszabály jelent meg. Ezzel egyidejűleg kényte-
len-kelletlen át kellett írni az Adótörvénykönyv módszertani 
normáit is, nevezetesen a 2004/44-es kormányhatározatot.  
A módosító és kiegészítő jellegű jogszabályok terjedelme jócskán 
meghaladja az eredeti törvény terjedelmét. Ilyen körülmények 
között még a szakemberek számára is igen körülményessé és 
problematikussá vált az Adótörvénykönyv és az alkalmazá-
si normák állandó foltozgatásának nyomon követése, illetve 
gyakorlatba ültetése. Ez annál is inkább gondot jelentett, 
mert nemegyszer a módosító jogszabályok egyik napról a 
másikra váltak hatályossá. Így történt legutóbb is, az elmúlt 
esztendő végén, amikor egy ugyancsak terjedelmes sürgősségi 
kormányrendelettel, a 2011/125-össel átírták, átfogalmazták 
az Adótörvénykönyv számos előírását, akárcsak 2010-ben, 
amikor egy jóformán hatályba sem lépett sürgősségi kor-
mányrendelet egyes előírásait egy újabb, ugyancsak sürgősségi 

kormányrendelettel módosították. Ma már nyugodt szívvel 
állíthatjuk, hogy az Adótörvénykönyv nem egyéb, mint folt 
hátán folt. Ennek ellenére a szabatos, egyértelmű fogalmazás 
tekintetében továbbra is sántikál ez a pénzügyi, az adózási te-
vékenység szempontjából meghatározó jelentőségű jogszabály. 
Így sok a vita, a félreértés, félremagyarázás, amit tetőz az is, 
hogy esetenként a szaktárca körlevelekkel próbál pontosítani, 
nemegyszer akár felülírva a törvény egyes előírásait. Mindezt 
azért tartottuk szükségesnek feleleveníteni, mert a kormány 
szándékai szerint rövidesen újra módosul és kiegészül az Adó-
törvénykönyv. Ez azért furcsállandó, mert még hat hónap sem 
telt el a legutóbbi jogszabály hatályba lépésétől. A vonatkozó, 
ugyancsak terjedelmes sürgősségi kormányrendelet-tervezet 
szövegét a múlt kedden nyilvános vitára bocsátották. Nyilvá-
nos vita ide vagy oda, már másnap a kormány ülésének na-
pirendjén szerepelt, igaz, csak első olvasatban. Alig telt el két 
nap, csütörtökön módosítottak a kormányrendelet-tervezet 
szövegén is. Arról a tervezett előírásról van szó, amely értel-
mében megváltozna a tőzsdei ügyletek adózási módja. Nem 
térnénk ki technikai jellegű kérdésekre, de utalhatunk arra, 

hogy a szóban forgó ügyletek adózási módját már előzőleg is 
módosították.

A leglényegesebb módosítás abban áll, hogy az áfa-
mentesség felső határát 35 000 euróról 65 000-re emelik – ez 
220 000 lejt jelent. Ennek a módosításnak a nyomán lényege-
sen csökkenni fog az áfafizetőként bejegyzett személyek száma, 
így leegyszerűsödik azok adózási ügykezelése, s állítólag le-
küzdhetőbbé válik az adócsalás. Továbbá módosulna a cégek 
személygépkocsi-vásárlásával kapcsolatban alkalmazandó 
áfaleírhatóság is: a 2011/125-ös sürgősségi kormányrendelet 
által előírt 50 százalékos leírhatóság eltűnik, azaz a teljes áfa 
leírhatóvá válna. Van azonban egy kitétel: az áfaleírhatóság 
csak akkor lesz lehetséges, ha a céges autót kizárólag a gazda-
sági tevékenység céljaira használják. Lesz ebből majd bonyo-
dalom, mert ki fogja azt elbírálni, megállapítani, és milyen 
eszközökkel, hogy az a megtett kilométer a valóságban milyen 
célt is szolgált? Az ilyen kétértelmű előírások rendszerint félre-
értésekre, vitákra adnak okot. Az Adótörvénykönyvnek egyéb-
ként jelenleg is vannak olyan előírásai, például bizonyos me-
zőgazdasági tevékenységek megadózása tekintetében, amelyek 
körül máig nem tisztázódott végérvényesen a kép.

Könnyen megtörténhet, hogy újabb rosszul felvarrt foltok 
kerülnek fel az Adótörvénykönyv szövegére, azaz sebtében 
foltoznak. Erre lehet következtetni abból is, hogy a kormány-
rendelet-tervezet szövegében az Adótörvénykönyv egyes sza-
kaszainak száma eleve tévesen van feltüntetve...

Folt hátán folt
    NézőpoNt n Hecser Zoltán



Ha Székelyudvarhelynek len-
ne egy Márton Áron kaliberű 
főesperese, akkor az újrateme-
tést meg lehetett volna tartani 
– állítja Lukács Csaba. Nyirő Jó-
zsef újratemetésének kommuni-
kációs vezetője azt mondja, saj-
nos nem sikerült méltó búcsút 
venni az írótól, s hogy a román 
hatóságok valóságos konspirá-
cióra kényszerítették őket.

– Menjünk sorban: ha május 
22-én, kedden elhamvasztották 
Nyirő Józsefet, akkor másnap mi-
ért koporsót ravataloztak fel a bu-
dapesti Nemzeti Sírkertben?

– Állítom, Nyirő hamvai 
voltak a koporsóban. Úgy gon-
doltuk, jobban reprezentálja a 
ceremóniát egy koporsó, mint 
egy urna, főként, hogy az erdé-
lyiek számára nem annyira szok-
ványos az urnás temetés, ami 
főként gazdasági kényszerből 
alakult ki.

– Ebben az esetben ez nem te-
vődött fel, gondolom... Egyáltalán, 
miért kellett elhamvasztani az író 
földi maradványait?

– Azért, hogy törvényesen be 
tudjuk vinni Romániába. Ham-
vakkal ugyanis szabadon lehet 
utazni, nem szükséges az úgyne-
vezett halotti útlevél, mint egy 
holttest esetében.

– Akkor miért volt ekkora fel-
hajtás?

– Mert a román hatóságok 
meg akarták akadályozni az új-
ratemetést, hamvak hiányában 
elmaradhatott volna az esemény. 
Ha Korondon megtalálják nálam 
a hamvakat, akkor elkobozzák, 
ezt világosan megmondták. Kér-
deztem, milyen törvényes alapon, 
mire az ügyész azt felelte, Buka-
restbe kell vinni, hogy egy vizs-
gálatnak vessék alá. Arra azonban 
már nem volt hajlandó válaszolni, 
pontosan milyen vizsgálatról is 
van szó. Végül az ügyvédem taná-
csára nyitottam fel, hiszen ki tud-
ja, mit tettek volna bele a román 

fővárosban. Nem akartam drog-
kereskedőként szerepelni a más-
napi román újságok címlapján...

Visszatérve a előző kérdésre: a 
csontok szállítására nem kaptunk 
engedélyt, bár jogosan tevődik fel 
a kérdés: holttestnek számít-e né-
hány hatvanéves csont. Minden-
esetre nem akartunk jogi vitába 
bonyolódni a határon. Hangsú-
lyozom: jogszerűen a hamvakat 
nem vehették volna el, de ma-
gánakciómmal sikerült bebizo-
nyítanom ennek az ellenkezőjét... 
Szóval a hatóságok célja az újrate-
metés megakadályozása volt.

– Hol vannak most Nyirő József 
hamvai? Eléggé ellentmondásosan 
nyilatkoztak ezzel kapcsolatban a 
helyi szervezők.

– Tudatosan adtunk ellent-
mondásos információkat az udvar-
helyi szervezőknek, hiszen tudtuk, 
hogy a román titkosszolgálat le-
hallgatja telefonjaikat. Magyarul: 
a román hatóságok konspirációra 
kényszerítettek. Három személy 
tudja, hol vannak a hamvak, kö-
zülük egyik sem udvarhelyi. Az 
udvarhelyiek annak függvényé-
ben kaptak információkat tőlünk, 

hogy éppen mit akartunk üzenni 
a SRI-nek. Az újratemetésig bizto-
san nem derül fény a hamvak hol-
létére, de arra sem vennék mérget, 
hogy valaha is kiderül az igazság 
ezzel kapcsolatban.

– Elhagyták Nyirő hamvai 
Budapestet?

– Erre a kérdésre nem akarok 
válaszolni. Maradjunk annyiban, 
a hamvak hiánya nem lett volna 
akadálya az újratemetésnek.

– Egyesek állítják, Szőcs Géza 
táskájában voltak, maga az állam-
titkár sem cáfolni, sem megerősíte-
ni nem kívánta a hírt.

– Nem tudok róla, hogy Szőcs 
Géza az a három személy között 
lenne... Szerintem a költő egysze-
rűen csak így kacsintott össze az 
írótárssal a méltatlan és megalázó 
események kapcsán. Mondom, a 
román hatóságok kényszerítettek 
bele ebbe a játékba. Őket minősíti, 
hogy a huszonegyedik században 
emberi hamvak után kutakodnak. 
Sajnos nem tudtunk méltó búcsút 
venni Nyirőtől, de ezért nem mi 
vagyunk a hibásak.

– A sír sem volt kiásva...

– Szombat éjjel jómagam is 
kimentem a temetőbe. Románul 
beszélő, sportos kiállású emberek 
felszólítottak, húzzak el, ha nincs 
dolgom arrafelé. Egyszerűen fizi-
kailag nem engedték meg, hogy 
kiássuk a sírt. Megfélemlítették a 
római katolikus plébániát is, amely 
a szerződések dacára is meghátrált. 
Nem volt, aki kiássa a sírt, nem 
volt, aki eltemesse Nyirőt.

– Akkor Szász Jenő miért mondott 
köszönetet a katolikus egyháznak?

– Én csak azt mondom, ha 
Székelyudvarhelynek lenne egy 
Márton Áron kaliberű főesperese, 
akkor az újratemetést meg lehe-
tett volna tartani.

– Engedély hiányában is? Ap-
ropó: másfél év szervezkedés után 
miért az utolsó tíz méteren kértek 
engedélyt a polgármesteri hivatal-
tól a szervezők?

– Erre nem tudom a választ, 
én akkor Budapesten tartózkod-
tam. Biztosan van valami erre vo-
natkozó jogszabály, nem tudom.

– Nem egy fajsúlyos engedélyről 
van szó, ki nem váltása mindösz-
sze kétszáz lejes bírságot von maga 
után.

– Tudom, de a Magyar Ország-
gyűlés elnöke nem akart törvény-
telenséget. Mondhattuk volna azt, 
gyertek, székely legények, ássuk 
ki a sírt, de félő volt, hogy a cere-
mónián részt vevők testi épségét 
kockáztatjuk, nem akartuk, hogy 
valakit esetleg letartóztassanak, hi-
szen láthattuk, a román hatóságok 
semmitől sem riadtak vissza.

– A Szász vezette MPP-t, 
no meg a Fideszt leszámítva az 
összes romániai magyar, illet-
ve magyarországi párt, köztük 
a néppárt és a Jobbik is élesen 
bírálta a ceremónia szervezőit, 
mondván, kampányrendezvény-
nyé silányították az eseményt, 
meggyalázták Nyirő emlékét, a 
teljes magyar társadalmat.

– Személy szerint örülök an-
nak, hogy a temetésen semmilyen 
pártpolitikai szöveg nem hang-
zott el. Jómagam az újratemetés 
kommunikációjával foglalkoztam, 
nem kampányoltam. Egyébként 
pedig vállalja mindenki a felelős-
séget nyilatkozataiért, tetteiért.

– Az a szóbeszéd járja, ha nem 
buksz le Korondon, akkor az üres 
urnát temetik el pünkösdvasárnap.

– Ha volt annyi szellemi ka-
pacitásom, hogy a román hatósá-
gokat megvezessem, akkor arra is 
lett volna eszem, hogy a hamvakat 
hazavigyem. De mondom, nem 
jókedvünkből „szórakoztunk” a 
hatóságokkal.

– Készült sírkő, valamiféle em-
lékmű?

– Nem szokás, hogy temetés 
után egyből sírkövet állítsanak, 
de eljön ennek is az ideje.

– Lesz újratemetés?

– Nem mondtunk le róla.
 Jakab Árpád
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Lukács öt és fél óra után hagyhatta el a korondi rendőrséget. Megvezette a hatóságokat fotó: ifj. haáz sándor

„SaJNÁLoM, hogy NeM tudtuNk MéLtó búCSút veNNi Nyirő JózSeftőL”

Lukács Csaba: konspirációra kényszerítettek

társadalom

Körkép

> Vers- és prózamondók vetélked-
tek Gagyban. A múlt hétvégén, pénteken 
Gagyban a Móra Ferencről elnevezett 
vers- és prózamondó versenyen a tágabb 
környék, a Nyikó mente, Solymosok vi-
déke, Küsmöd és Gagy völgye legjobb 
képességű iskolásai vetélkedtek az anya-
nyelv ünnepén. Küsmöd, Firtosmartonos, 
Csekefalva kisiskolásai, a rugonfalvi 
Makkai András, a szentábrahámi Be-
nedek Elek, a siménfalvi Marosi Ger-
gely, a kissolymosi Augusztinivics Pál, a 
kobátfalvi Gálfi Sándor és a helyi Móra 
Ferenc iskola ebben az évben is méltó 
módon képviseltette magát. 

Ha verset vagy prózarészletet kell 
mondani egy ünnepségen, általában a 
bátor és jó hangú gyermekek kapják fel-
adatul. Gagyban ennyi nyilván nem elég, 
hiszen a szigorúnak, de igazságosnak 
mondott bírálóbizottság nem csupán a 
pontszámokba számítja bele, hogy talál-e 
a kiválasztott irodalmi alkotás az előadó 
korához, nem siet-e vagy nem modoro-
san betanított-e az, aki színpadra áll.

Az elemi osztályosok közül Móra-vers 
elmondásáért első díjat Szőcs Dóra (I. osz-
tályos), másodikat Zsigmond Orsolya Noé-
mi (IV. o.) és Zsigmond-Rigó Richárd (III. 
o., mindhárman Szentábrahámról) kapott, 

harmadik lett Domokos Izabella (II. o., 
Rugonfalva). Móra-prózarészletért: 2. Sző-
ke Boglárka (IV. o., Siménfalva), 3. Simény 
Balázs (IV. o., Kissolymos), dicséretes Do-
mokos Izabella (III. o., Rugonfalva). Szaba-
don választott vers előadásáért 1. Gyerkes 
Norbert (I. o., Csekefalva), 2. Zsigmond 
Orsolya Noémi, 3. Domokos Izabella. 

Az V–VIII. osztályosok korcsoport-
jában Móra-versnél: 1. Pintó Magdolna 
(VII. o., Gagy), 2. Isztojka Máté (VIII. 
o., Szentábrahám), 3. Lőrinczi Zsófia (V. 
o., Szentábrahám), dicséretet kapott Ja-
kab Aranka (VI. o., Kobátfalva). Móra-
prózáért 2. Isztojka Máté, 3. Jeddy Ár-

pád (VII. o., Rugonfalva). A szabadon 
választott magyar vers kategóriában: 
1. Lőrinczi Zsófia, 2. Isztojka Máté, 3. 
Jakab Aranka, dicséretes Kardos Anna 
Adrienn (VI. o., Kissolymos). Telje-
sítményüket nem csupán oklevéllel és 
egy-egy szép ajándékkönyvvel jutal-
mazták, hanem sok tapssal is. A kelle-
mes hangulatú ünnepség után, a díjosz-
tásnál kiemelték azokat a kisebb tele-
püléseket is (Küsmöd, Firtosmartonos, 
Csekefalva, Kissolymos), ahonnan, a 
fogyatkozó létszám ellenére több ver-
senyzőt hoztak el tanítóik, tanáraik. 
(P. Buzogány Árpád)hí
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Új minőségében mutatkozik be 
Ambrus Sándor. A volt sportoló, 
sportvezető az idei helyhatósá-
gi választásokon megyeitaná-
csos-jelöltként indul az RMDSZ 
színeiben.

– Amikor a sóvidéki RMDSZ-
szervezetek részéről a széki szer-
vezet megtisztelő támogatásával 
megfogalmazódott a felkérés, 
két erős érzés lett úrrá rajtam: a 
tisztelet és a bizalom. Mindkettő 
cselekvésre ösztönzött, hisz olyan 
sikeres faluvezetők fogalmazták 
meg, mint a korondi és a parajdi 
polgármester, illetve a Farkaslakát 
jobb sorsra érdemesnek tartó fi-
atal, dinamikus csapat. Vallom, 
hogy mindenkinek, így nekem is 
kötelességem segíteni azt a közös-
séget, amely oltalmat és otthont 
biztosított számukra. Azok közé 
tartozom, akik büszkék a parajdi, 
korondi, farkaslaki, illetve az ide 
tartozó falvakba kapaszkodó gyö-
kereikre, és akik a mások tiszte-
letet szülőföldjük gyarapításával 
vívják ki. A közel másfél évtizedes 
sportszervezői tevékenységem az 
engem jelölőket meggyőzte arról, 
hogy szűkebb és tágabb pátriánk 
érdekeit tisztességgel és kitartó, 
konok munkával, már az elmúlt 
mandátumban is sikeres csapat 
tagjaként képes vagyok szolgálni.

– Milyen tervekkel, elképzelé-
sekkel indul?

– Hargita megye kidolgozott 
sportstratégiáját bárki megtalálja 

a tanács honlapján. Figyelmesen 
olvastam el én is, hisz érdekelt, ho-
gyan látják a megyei sport és spor-
tolók helyzetét, jövőjét, milyen 
irányt szabnak a megmaradásuk 
és fejlődésük érdekében. A doku-
mentum igen részletesen taglalja 
a megyében honos sportágak ál-
lapotát és világosan fogalmazza 
meg a célokat. Szerintem azonban 
a stratégiában nem látható egyér-
telműen, hogy a megye adott tér-
ségeire jellemző sikeres sportágak 
kaphatnak-e célirányos támoga-
tást, és ha igen hogyan. Úgy vé-
lem, világosan ki kellene mondani, 
hogy például a birkózás udvarhelyi 
központú, és a más települések 
szakosztályai ennek szerves részét 
képezik. Így stratégiai szempont-
ból kiemelt, központi támoga-
tásban részesíthető. De ugyanez 
lenne érvényes a csíkszeredai köz-
pontú téli versenysportokra vagy 
a gyergyószentmiklósi központú 
lovassportokra. Ezek persze csak 
kiragadott példák, amivel elképze-
lésemet próbáltam szemléltetni.

– Sportegyesületből kerül 
megyei testületbe. Megtalálja a 
helyét?

– A sportban eddigi tapasz-
talataimat kamatoztathatom, 
gazdasági szempontból pedig 
gépészalmérnöki végzettségem se-
gít. Munkahelyemen azt végzem, 
amit tanultam, s amit szeretek. 
Nagy beruházások menedzselését 
bízták rám, ismerem a mechaniz-
musát a gazdasági folyamatoknak, 

azokat a buktatókat, amelyek a 
projektek kivitelezésekor felme-
rülnek. Az elmúlt négy évben a jó 
gazdaszemlélet sok megvalósítást 
és megkezdett projektet hagyott 
ránk, én ennek jegyében szeret-
ném munkámat végezni. Úgy vé-
lem, a felhalmozódott tapasztalat 
alkalmassá tesz a költségkímélő, 
aprólékosan kidolgozott tervek, 
elképzelések támogatására és 
megvalósítására.

– Ön Korond, Parajd és 
Farkaslaka tanácsosjelöltje, de 
Székelyudvarhelyen él. Előny vagy 
hátrány ez?

– Merem remélni, hogy előny. 
Tény, hogy az elmúlt tizenöt év-
ben az anyaváros lakója vagyok, 
itt élek a családommal, itt nevel-
jük feleségemmel két kislányun-
kat, de soha nem szűntem meg 
korondinak lenni. Minden ideg-

szálammal a szülőfalumhoz kötő-
döm. Bizonyítja ezt a tény, hogy a 
szüleimtől örökölt telekre, amint 
alkalmam adódott, családi háznak 
is megfelelő, a székely építészeti 
stílust magán hordozó hétvégi 
házat építettünk. Szinte minden 
hétvégénket és szabadidőnket 
itt töltjük, igazi korondiként be-
kapcsolódunk a falu kulturális és 
sportéletébe, ugyanakkor meg-
alakulásától fogva Korond szü-
löttjének, a néhai olimpiai bajnok 
Lőrincz Mártonnak a nevét viselő 
sportkub elnöki teendőit is ellá-
tom. Hétéves tanári munkám arra 
is lehetőséget adott, hogy megis-
merjem nemcsak a fazekasfalu, 
de a korondi középiskolába járó 
parajdi és farkaslaki diákok ma-
gukkal hozott értékeit, gondjait 
melyeket integrálni és orvosolni 
kellett. Egyszerűen megpróbál-
tam integráló lenni. Ebben a szel-
lemben képzelem el udvarhelyi-
korondi mivoltomat, hisz úgy 
szeretném a szülőföldemet segí-
teni, hogy abból az anyavárosnak 
is haszna legyen. Meggyőződé-
sem – és talán ez a legmeghatáro-
zóbb gondolat –, hogy nincsenek 
egyéni érvényesülési utak, az erős 
Székelyföld erős közösségeket fel-
tételez és fordítva. Csak együtt-
működéssel alapozhatjuk meg a 
jövőnket. A  teljes infrastruktú-
rájában fejlett Sóvidék eddig is 
motorja volt és ez után is az akar 
maradni Székelyföldnek. Ezért 
dolgozom majd és kérem az Urat, 
hogy munkámat segítse!

 Szász Csaba

Négy évvel ezelőtt Rafai Emil 
székelykeresztúri polgármester 
„egy virágzó városért” kötelez-
te el magát, és a szó szoros, de 
átvitt értelmében is megpróbált 
eleget tenni ígéretének. Az 
RMDSZ színeiben újabb man-
dátumot megcélzó településve-
zető ismét előre tekint.

Sz. Cs.

Mindent nem tudunk 
megvalósítani, ilyet 
nem is ígérünk. De fon-

tos, hogy lássák, vannak terveink, 
melyek megvalósításáért folyama-
tosan és kitartóan dolgozunk és 
küzdünk, mégha nem is valósul-
hat meg minden – ezekkel a sza-
vakkal vázolta fel elképzeléseit a 
következő négy esztendőre Rafai 
Emil polgármester, aki a kereszt-
úriak akaratától függően újabb 
négy évig irányítaná a kisvárost.

Nem először hangoztatja, 
hogy a politikai pályán és a köz-
igazgatási feladatkörben két dol-

got feltétlenül meg kell tanulni: 
az egyik, hogy semmi sem biztos, 
a másik, hogy ha kitartóan akarsz 
valamit, elérheted – ha nem is 
azonnal.

A polgármester elárulja, a jö-
vőt illetően vannak tervek, elkép-
zelések, sőt már konkrétumok is. 

Ez utóbbiak közül az egyik egy 
közel 11 kilométeres bicikliút ki-
építése a város és a hozzá tartozó 
települések között. A keresztúri 
önkormányzat 2,5 millió lejes 
vissza nem térítendő összegre 
nyert pályázatot a Környezetvé-
delmi Alapnál, a 900 ezres önrészt 

az idei költségvetés elfogadásakor 
szavazták meg, és már elkészült a 
bicikliút kivitelezési terve is.

A polgármester reménykedik 
a sóskúti gyógyfürdőre készített 
kivitelezési terv megvalósításá-
ban is. Erre okot ad az is, hogy 
Keresztúr rajta van a Fejlesztési 
Minisztérium gyógyfürdős listá-
ján.

–  Kiépült egy olyan kapcsolat-
rendszerünk, amely lehetővé teszi, 
hogy a terv valósággá váljon, de ez 
nagyban függ attól, hogy az erdé-
lyi magyarságnak lesz-e parlamen-
ti képviselete – vélekedik Rafai.

A következő mandátum céljai 
között szerepel a városi zöldségpi-
ac beköltöztetése az Arany János 
utcába, illetve egy korszerű piac-
csarnok építése, és tervbe vették 
egy új és tágas napközi megépítését 
is, amire már elkészült az előtanul-
mány, és terület is van, ahol az in-
tézmény helyet kaphat. További ra-
vatalozók épülnek, a tervek szerint 
Betfalván és a Szilasi temetőnél. 

Remélni lehet a város és a hozzá 
tartozó települések mellékutcái-
nak a felújítását, a főtéren a jár-
dák és sétányok korszerűsítését, 
a városi járdahálózat felújítását. 
Akadnak régebbi célkitűzések, 
melyekről nem feledkeztek meg, 
például a családorvosi rendelők 
vagy a terelőút megépítése, de 
nem mondanak le az ipari park 
építéséről sem. Az ígéret szerint 
amint lehetőség adódik, elsőként 
pályázik az önkormányzat.

Egy mandátum nem mandá-
tum – mondja a sörös példa kissé 
átalakított változata, Rafai Emil is 
egyetért azzal, hogy az igazán szép, 
maradandó és hasznos dolgok ki-
vitelezéséhez kevés a négy év.

– Legalább két mandátumban 
kell gondolkozni ehhez, ugyanak-
kor azt is tudom, hogy ez nem egy 
ember munkája. Csakis együtt, 
egymásban bízva remélhetjük, 
hogy terveinkből minél több 
megvalósul – jegyezte meg Rafai 
Emil polgármester.
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Ambrus Sándor: Minden idegszálammal a szülőfalumhoz kötődöm

Modern, tágas, új. A napközi látványterve

közélet

Körkép
AMbRuS SáNDoR SóviDék tANácSoSjElöltjE

Soha nem szűnt meg korondinak lenni

ElőRE tEkiNt RAfAi EMil, kERESZtÚR polgáRMEStERE

Együtt, egymásban bízva építhető a jövő
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hirdetések

Összefogásban látja Bögöz jövőjét

Beszámolt terveiről a felsőboldogfalvi polgármester

Az agyagfalvi összefogás 164 
éves leckéje ma is érvényes, 
így a múltból merítve a község 
jövőjét is az összefogásban lát-
ja Farkas Mózes, a bögözi ön-
kormányzat tanácsosa, aki jú-
nius 10-én az RMDSZ színeiben 
indul a település polgármesteri 
székéért. A önkormányzati kép-
viselő négyéves munkájáról 
nyilatkozott.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az elmúlt négy évben Far-
kas Mózes agyagfalvi taná-
csosként tevékenykedett a 

bögözi önkormányzatban, június 
10-én pedig RMDSZ-színben in-
dul a község polgármesteri széké-
ért. Tanácsosi eredményei között 
elsőként Agyagfalva főterének 
rendbetételét említi, melyhez 
Hargita Megye Tanácsa 33 ezer 
lejjel járult hozzá. Ezt követően 
2009 tavaszán mellékhelyisé-
geket alakítottak ki a kultúrház 
udvarán, ahol most már civilizált 
körülmények között lehet esemé-
nyeket, találkozókat, lakodalma-
kat szervezni.

– Nagy szükség volt erre, hisz 
gyakran fogadtunk jeles vendége-

ket a kultúrházban, s nem akar-
tunk tovább szégyenkezni – jegy-
zi meg a tanácsos.

Szintén 2009-ben orvosi ren-
delővel gazdagodott a falu, ezt a 

volt jegyzői lakban létesítették. 
A 2010-es év megvalósításai kö-
zött találjuk a mezei utak felújí-
tását, a falu utcáinak kövezését, a 
kultúrotthon belső felújítását és 

játszótér kialakítását a faluköz-
pontban.

– A játékeszközök vásárlására 
a helyi költségvetésből sikerült 
némi pénzt elkülöníteni, a rende-
zési munkálatokat azonban a csa-
patommal önkéntesen végeztük 
el – mondja Farkas.

A tanácsos elárulta, hogy 
2011-ben gázvezetékcsere volt a 
faluban, így a munkálatok befe-
jeztével az utcákat is felújították. 
Ugyanebben az évben helyi és 
megyei pénzekből sikerült vég-
hezvinni az agyagfalvi kultúrott-
hon külső felújítását is. Tavaly 
ősztől bejegyzett sportegyesülete 
van a falunak, ezzel párhuzamo-
san a tanácsos és csapata segít-
séget nyújtott a labdarúgópálya 
felújításában, idén pedig az öl-
tözők kiépítésében segédkeztek. 
Szintén idei eredménynek számít, 
hogy a helyiek és a megyei önkor-
mányzat támogatásával pár héttel 
ezelőtt megépült a ravatalozó is.

– Sikerült továbbá összefogni 
a fiatalokkal és megalakítani az 
önkéntes tűzoltók alakulatát, je-
lenleg a működési engedély jóvá-
hagyására várunk – tájékoztatott 
Farkas Mózes. A tanácsos elárul-
ta, hogy kezdeményezésére 2009-

től minden évben falunapokat 
ünnepelnek Agyagfalván, ezekre 
mindig eljön a két magyarorszá-
gi testvértelepülés, Kunszállás és 
Újszentiván küldöttsége, ezeknek 
a kapcsolatoknak is ő volt a kez-
deményezője. Karácsonykor cso-
magosztást szervezett, és hozzá-
járult, hogy ne csak a községköz-
pontnak, de Agyagfalvának is le-
gyen külön feldíszített fenyőfája. 
Farkas Mózes vállalta Agyagfalva 
két ünnepének a 1848-as forra-
dalom és a székely nagygyűlés 
évfordulóinak a megünneplését, 
de kiemelt helyen említi az elmúlt 
két évben a Makói Videoműhely 
részvételével szervezett agyagfalvi 
fotó- és filmtábort, melynek kö-
szönhetően Dél-Koreában, Kana-
dában, Görögországban, Spanyol-
országban és Németországban 
is megismerhették Agyagfalva 
nevét.

– Úgy érzem, amit megtehet-
tem, azt meg is tettem az agyag-
falviakért, most szeretnék tovább-
lépni, Bögöz községért, Bögöz 
község jövőjéért szeretnék csele-
kedni. Egyedül ez persze lehetet-
len, össze kell fogjunk, én ebben 
látom a jövőt – mondta Farkas 
Mózes.

Legutóbb négyéves tevé-
kenységének megvalósítása-
iról faggattuk Sándor József 
felsőboldogfalvi polgármestert. 
Ezúttal terveiről, elképzelése-
iről érdeklődtünk a községet 
immár 22 éve irányító telepü-
lésvezetőnél, aki úgy döntött, 
hogy továbbra is az RMDSZ 
színeiben céloz meg egy újabb 
mandátumot a június 10-i hely-
hatósági választáson. Szlogen-
je: A biztos és járható utat nem 
kell feladni. 

sz. Cs.

Nem egyszerű feladat 
egy tizenegy faluból 
álló község irányítá-

sa, legjobban ezt Sándor József, 
Felsőboldogfalva polgármestere 
tudja, aki immár 22 éve település-
vezetőként tevékenykedik. Hisz 
ha kultúrházat akar felújítani, 

ravatalozót szeretne építtetni, ha 
ivóvízrendszer, szennyvízcsatorna-
hálózat, gázszolgáltatás  kiépítésén 
gondolkodik, akkor nem egy, de 
tizenegyszeres gonddal küszködik, 
ugyanúgy a karbantartási, fejleszté-
si gondok is többszöröződnek. S a 
több tucatnyi problémához hozzá 
lehet tenni a falvak sajátos gond-
jait is. Így nemhogy kivitelezni, de 
tervezni, a lehetőségeket felmérni 
sem egyszerű dolog. Sándor József 
polgármesternek van elképzelése 
a jövőről, június 10-én egy újabb 
mandátumért száll harcba.

Az infrastrukturális beruhá-
zásokkal kapcsolatosan a polgár-
mester jövőbeni feladatai közt 
említi a község területén működő 
ivóvízhálózatok hivatalos enge-
délyeztetését és működtetését, a 
Felsőboldogfalva–Ócfalva ivóvíz-
hálózat működtetésének átadását 
a HARVIZ-nek. Patakfalván és 

Lengyelfalván a meglévő, de már 
elavult hálózatok teljes felújítását 
tervezi, de a 2012–2016-os idő-
szak tervezetében prioritásként 
szerepel az ivóvízhálózat kiépítése 
és beindítása Hodgyában, Bikafal-
ván, Telekfalván és Sándortelkén. 
Szintén a tervek között találjuk a 
község szennyvíztisztítójának és 
-csatornahálózatának a kiépítését 
és működtetését (Boldogfalva, Bi-
kafalva, Ócfalva, Hodgya, Farcád 
– működtetését, Árvátfalva, Pa-
takfalva, Telekfalva, Lengyelfalva 
– kiépítését), valamint befejezésre 
vár a Farcád–Lengyelfalva szaka-
szon a gázrendszer kiépítése, ezál-
tal Lengyelfalván is beindulhat a 
gázszolgáltatás.

A folyamatban lévő pályáza-
tok, programok jóvoltából lehető-
ség van a 247-es és a 248-as községi 
utak modernizálására (Bikafalva: 
Tótok utcája, Székelyudvarhely 

felé, a Szejkétől a kőbánya felé 
Lengyelfalva központjáig), illetve 
a Telekfalva és Sándortelke közötti 
útszakasz felújítására is. Ugyanak-
kor a községhez tartozó falvakban 
járdák kiépítését, utcák megújulá-
sát is kilátásba helyezte a polgár-
mester, és bicikliút megépítése is 
szerepel tervei közt az Ócfalva–
Bikafalva–Felsőboldogfalva–
Székelyudvarhely útvonalon, va-
lamint ravatalozók építése azok-
ban a falvakban, ahol még nincs 
ilyen.

További tervek
Sándor József falvakra lebont-

va is sorolja a tervezett beruházá-
sokat:

– Felsőboldogfalván sport-
csarnok és egy 120 férőhelyes 
óvoda építését tervezzük, Bikafal-
vának egy új kultúrotthonra van 
szüksége, Farcádon szeretnénk 

beindítani a gyümölcsfeldolgo-
zót, Sükőben pedig a községi utat 
szeretnénk felújítani, és a vizek 
lecsapolásával a földcsuszamlást 
megállítani – tájékoztat a polgár-
mester.

A céljai között az elöljáró 
megemlíti a földtörvény által 
biztosított tulajdonjogi viszo-
nyok tisztázását és a birtokleve-
lek kiadását, a patakok medrének 
szabályozását, mivel az elmúlt hét 
évben kétszer is árvíz sújtotta a te-
lepülést. A honosítás folyamatos 
megszervezését a község lakói szá-
mára, a közvilágítás modernizálá-
sát, lehetőségek szerint új mun-
kahelyek teremtését, és a község 
saját közszállításának megszer-
vezését is elképzelhetőnek tartja 
Sándor József polgármester, aki a 
következő szlogen vállalja magáé-
nak: A biztos és járható utat nem 
kell feladni.

Farkas Mózes: Bögöz községért, Bögöz község jövőjéért szeretnék cselekedni

Körkép
társadalom
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Korondot újabban úgy emle-
getik, hogy „az a település, 
amelynek nincsenek leaszfalto-
zatlan utcái”. A vidékfejlesztés 
legnagyobb értékű, 2,5 millió 
eurós kiírását nemrég kivite-
lező fazekasfalura joggal irigy-
kedhetnek mások, s bár első 
látásra Korondon nem igazán 
van tétje a választásnak, Ka-
tona Mihály határozottan kiáll 
amellett, hogy a tét nagyobb, 
mint valaha.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Udvarhelyszéken több 
olyan községet is talá-
lunk, amelyen meglát-

szik, hogy dolgos kezű polgár-
mestert választottak négy évvel 
ezelőtt, ahol a sokat emlegetett 
válság ellenére komoly előrelépés 
tapasztalható. Egyik ezek közül 
Korond, itt tavaly decemberben 
tettek pontot a község által el-
nyert pályázatnak, a vidékfejlesz-
tés legnagyobb értékű, 2,5 millió 
eurós kiírás munkálatainak végé-
re. Ez meg is látszik a településen, 
nem véletlenül lehet hallani egyre 
gyakrabban, hogy Korond az a 
település, amelynek nincs egy le-
aszfaltozatlan utcája sem.

Katona Mihály polgármester 
szerint megtisztelő feladata volt, 
és ennek igyekezett legjobb tudá-
sa szerint eleget tenni.

– Sikerült megszerezni azokat 
a forrásokat, amelyek elengedhe-
tetlenek voltak a fejlődéshez, a 
korondiak életminőségének szin-
ten tartásához, vagy miért ne, ja-
vulásához – vélekedik a település-
vezető, aki ugyanakkor tisztában 
van azzal, hogy mindez nem egy 
ember munkáját dicséri, hanem a 
tanácsét is, amelynek négy évvel 
ezelőtt bizalmat szavaztak a köz-
ség lakói.

A polgármester nemcsak 
hálás, büszke is község lakóira, 
mint mondja, a korondiak bölcs 
ítélőképességének köszönhető-
en a települést nem szennyezi a 
kampánnyal járó mocskolódás. 
Ugyanakkor a polgármesteri szé-
kért ismét harcba szálló Katona 
Mihály figyelmeztet: ez nem azt 
jelenti, hogy a korondiak számá-
ra nincs tétje a választásnak. Sőt 
most nagyobb a tét, mint valaha.

– Nem tudni még, milyen kor-
mányunk lesz, de ha olyan, mint a 
mostani, akkor a magyarlakta te-
lepülések számára az új beruházá-
sokhoz szükséges egyedüli forrást 
a Hargita Megye Tanácsa élatl 
biztosított pénzalapok jelent-
hetik, ezek ésszerű leosztásához 
pedig abszolút RMDSZ-többség 
szükséges a megyei önkormány-
zatnál – magyarázta Katona, 
megjegyezve, hogy Korond a leg-
jobb példa arra, hogy mit jelent 
egy sikeres pályázat, vagy az, hogy 

a megfelelő emberek a megfelelő 
helyeken ülnek

Korond jövője
Katona Mihály elárulta, hogy 

az RMDSZ helyi szervezete még 
a héten egy kiadvány segítségével 
is eljuttatja a község lakóihoz a 
2012–2016-os időszakra kidolgo-
zott, részletes választási programot, 
amelyben közel tucatnyi általános 
irányelvet szabtak meg, az ágazati 
szintre lebontott munkaprogram-
ban pedig tíz pontban foglalták 
össze (községgazdálkodás, oktatás, 
művelődés, sport, egyház, egész-
ségügy, turizmus stb.), hogy kép-
zelik el a község jövőjét. Egy olyan 
jövőt, amely meg is valósítható.

Egyúttal az a csapat is bemu-
tatkozik, amely nemcsak ígéri, de 
vállalja is a munkát a cél elérése 
érdekében.

A polgármester elmondá-
sa szerint a program nem teljes, 
akadhatnak olyan területek, ame-
lyeket nem fed le teljesen, viszont 
az elmúlt négy év tapasztalataira 
építve a felvázolt elképzelések va-
lóra válthatók.

– Ehhez elsősorban a község 
lakóinak a támogatására van szük-
ségünk. Sőt, amennyiben vannak 
építő jellegű, kivitelezhetőnek 
látszó ötleteik, kérjük, jelezzék 
nekünk, hogy bele tudjuk foglalni 
a programunkba – jegyezte meg a 
korondi polgármester.

Hargita Megye Tanácsának a 
múlt héten Korondon tartott dísz-
tanácsülésén osztották ki immár 
hagyományosan a leggondozot-
tabb és legtisztább településnek 
járó díjakat. A községek közül a 
fődíjat Parajd vitte el, melynek 
polgármestere, Bokor Sándor 
megjegyezte, a község jó úton 
jár, hogy a jövőben még tisztább 
és még gondozottabb legyen.

Sz. Cs.

Parajd idén lett a megye leg-
tisztább és leggondozottabb 
községe. Bokor Sándor sze-

rint ez még csak a kezdet, jók a 
kilátások arra, hogy pályázati úton  
mindezt fokozni is lehessen.

A Vidékfejlesztési Alap 322-es 
kiírása eddig kevés udvarhelyszéki 
község számára jelentett szeren-
csés próbálkozást. A 2,5 millió 
eurós értékű pályázatot elsőként 
Korondon sikerült kivitelezni, a 
munkálatok az elmúlt év végén fe-
jeződtek be. Lövétén a napokban 
kezdték a munkát, mely várható-
an másfél-két évet vesz igénybe. 
Parajdon ugyanakkor jók a kilá-
tások arra, hogy még idén, vagy 

rosszabbik esetben jövő tavasszal 
induljon el a kivitelezési folyamat.

– Büszkeséggel tölt el, hogy Parajd 
a legtisztább és leggondozottabb köz-
ség a megyében, de úgy vélem, ezt 
még lehet fokozni, hisz a küszöbön 
álló 322-es kiírás is ezt szolgálja – nyi-
latkozta a polgármester.

Bokor elárulta, hogy a visz-
sza nem térítendő, száz százalékos 
támogatással járó integrált pályá-
zat által lehetőség nyilik a község 
minden mellékútjának, utcájának 
leaszfaltozására (összesen 10 ki-
lométeres szakaszon), átereszek, 
sáncok kiépítésére, tartalmazza a 
kórház nagy épületének a felújí-
tását, lehetőséget nyújt hátrányos 
helyzetű gyermekek oktatására, 
és a kiírás által az önkormányzat 
megvásárolhat egy, az erdei utak 
javítására, karbantartására szánt 
erőgépet. Parajdon két nappal 
ezelőtt járt a finanszírozási szer-
ződés aláírását megelőző, utolsó 
ellenőrző bizottság, amely meg-
vizsgálta, hogy a pályázatban 
érintett objektumok változtak, 
módosultak-e, mert ez keresztez-
né a 322-es kiírást. De mindent 
rendben találtak.

– Nem volt könnyű idáig eljut-
ni – jegyezte meg Bokor Sándor.

A parajdi önkormányzat két 
és fél éve pályázta meg a kiírást, a 
próbálkozás kapott hideget-mele-
get egyaránt. Volt pozitív elbírálás, 
lepontozás, fellebezés, átértékelés. 
A parlamenti lobbizásnak is kö-
szönhetően Parajd visszakerült a 
nyertes, de nem finanszírozott pá-
lyázatok lajstromára. Egy hónap-

pal ezelőtt értesítették a sóvidéki 
település önkormányzatát, hogy 
a pályázat átkerült a finanszíro-
zott listára. Ezért is járt pár napja 
Parajdon az ellenőrző bizottság. A 
jelentések kielemzése egy hónapot 
vesz igénybe, ezt követően lehet 
számítani a finanszirozási szerző-
dés aláírására.

– A munkálatokat 2013-
ban be kell fejezni, és erre van 

is lehetőség. Még ebben az év-
ben meglenne a közbeszerzési 
procedúra, elkészülne a terv, és 
késő ősszel (ha az idő is engedi), 
vagy rosszabbik esetben jövő év-
ben kora tavasszal kezdődne a 
munka – árulta el Bokor Sándor 
polgármester, aki úgy véli, hogy 
akárcsak Korondon, Parajdon is 
elég lesz hat hónap a projekt ki-
vitelezéséhez.

KATonA MiHály SzerinT nAgyoBB A TéT, MinT vAlAHA

Pozitív példa lett Korond

leHeT ezT Még foKozni

Parajd a legtisztább és leggondozottabb község

Katona Mihály polgármester büszke községe lakóira

A munka mellett az ünneplésre is jut idő. Kenyérszentelés Parajdon
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Három héttel a nyári szünidő 
előtt az előrelátóbb diákok már 
kezdik bebiztosítani magukat 
szezonmunka terén, bár a di-
ákmunkára jelentkezők jobbára 
sötétben tapogatóznak: saját 
fórum híján csak ismerősök-
től érdeklődhetnek. A Hargita 
Megyei Munkaerő-elhelyező 
Ügynökségnél például idén 
még sem munkáltató, sem diák 
adatait, igényeit nem vették 
nyilvántartásba – a korábbi 
tapasztalatok alapján 100-150 
ilyen jellegű szerződésnél több-
re nem is számítanak a megye 
szintjén.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Avakáció közeledtével 
aktuális téma a diákok 
munkavállalása a szünidő 

alatt. A diákok, diáktanácsok, 
munkáltatók és a megyei munka-
erő-elhelyező ügynökség bevoná-
sával kérdeztünk rá ennek törvé-
nyes hátterére, a munkakeresési 
fórumok létezésére.

Hiányzik a közvetítés
Nincs a diákoknak „belső” 

munkakereső fóruma, így a száj-
ról szájra adott információ számít 
megbízható forrásnak a tizenéves 
munkavállalók körében – tudtuk 
meg a Márton Áron Gimnázium 
Diáktanácsa (MÁGDT), vala-
mint a Hargita Megyei Magyar 
Diáktanács (HaDiT) vezetőitől, 
akiket arról faggattunk, hogyan 
és milyen munkát keresnek a nyá-
ri időszakra a diákok.

Van, aki nem bízza 
a véletlenre
„Még van pár hét a tanításból, 

de már tudom, hogy egy pizzázó-

ban fogok dolgozni pincérként. 
Tavaly egy panzióban láttam el 
ugyanezt a feladatkört” – mondta 
el a tusnádfürdői András Piroska. 
A Márton Áron Gimnázium di-
ákjától azt is megtudtuk, inkább 
ismerősein keresztül keres és ta-
lál munkát, mert fontos számára, 
hogy munkaadója megbízható 
személy legyen. András Piroska 
emellett önkéntesként is dolgozik, 
a Green Zone Egyesület akciói ban 
vesz részt.

Készül az adatbázis
„A Márton Áron Gimnázium 

Diáktanácsa a HaDiT-tól, valamint 
a Csíki Diáktanácstól kap rendsze-
resen értesítőket önkéntes mun-
kákról. Más munkakereső vagy 
-ajánló fórumunk nincs” – tudtuk 
meg Csáki Szidóniától, a MÁGDT 
elnökétől. Varga Milán HaDiT-
elnök ugyanakkor azt jelezte: épp 

egy ilyen információs rendszer ki-
dolgozásán munkálkodnak évek 
óta – reményei szerint, ha sikerül 
több céggel, vállalkozással is meg-
állapodniuk, jövő nyárra már tudni 
fogják, hogy milyen, diákok számá-
ra elérhető munkák vannak Hargita 
megyében.

Nem mindenki boldogul
„A múlt nyáron nagyon sok 

helyre beadtam az önéletrajzo-
mat: autómosókba, ruhatisztító-
ba, de vállaltam volna takarítást, 
felszolgálást, biciklis pizzafutár-
szolgálatot is. Ám az ígéreten túl, 
hogy majd értesítenek, nem kap-
tam semmit. Az idén, remélem, 
több sikerrel járok” – osztotta 
meg tapasztalatait Varga Milán 
HaDiT elnök. Megjegyezte vi-
szont, ha nem talál munkát, szá-
mára akkor sem telik unalmasan 
a nyári szünidő, hiszen a táborok 

és konferenciák szervezése, az 
ezeken való részvétel tölti ki az 
idejét – bár ezek a tevékenységek 
inkább a kapcsolatrendszer-építés 
és tapasztalatszerzés szintjén gyü-
mölcsözők, eredményük anyagi-
akban egyelőre nem mérhető.

Évről évre
 kevesebb ajánlat
„Minden évben szoktam diá-

kokat, egyetemistákat alkalmazni 
a vakáció idején, de sajnos most 
már egyre kevesebbet” – közölte 
ifj. Fazakas Gergely, a Nagymama 
Cukrászda vezető-tulajdonosa. A 
magyarázat abban rejlik, részletez-
te Fazakas, hogy az eddigi mozgó 
munkapontokat – a fagylaltos és 
kürtőskalácsstandokat – felszámol-
ták, az állandó munkapontokra vi-
szont állandó munkaerőt alkalmaz-
nak. „Így is tudok munkát biztosí-
tani egy-két diák számára, de csak 

arra az időre, amíg alkalmazottaink 
a szabadságukat töltik” – tette hoz-” – tette hoz- – tette hoz-
zá Fazakas Gergely. 

„Júniustól szeptemberig két 
személy alkalmazása van kilá-
tásban, diákokat szoktam előny-
ben részesíteni, ők keresik is a 
nyári szezonmunka lehetőségét. 
Így, amikor lejár a teraszidény, 
nem minősül cserbenhagyásnak a 
munkaviszony megszüntetése. Az 
előző években négy diákot tud-
tam felvenni” – mondta Csobot 
Rita, a Paris Bistro vezetője.

A diákmunka alapvető 
szabályai
A diákok nyári munkaválla-

lását a 2007/72-es törvény szabá-
lyozza – jelezte megkeresésünkre 
Jánó Edit Andrea. A Hargita Me-
gyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség osztályvezetője elmondta, 
a Munkatörvénykönyv vonatkozó 
határozatai alapján az létesíthet 
munkaviszonyt, aki már betöl-
tötte a 16. életévét, illetve szülői 
engedéllyel a 15 évesek is. „Csak a 
vakáció ideje alatt szabad diákokat 
alkalmazni, tanítási időszakban 
nem” – részletezte az osztályve-
zető. Jánó az előző évek nyilván-
tartására hivatkozva megjegyezte: 
100-150 szerződésnél nem szokott 
több lenni a megyében, annak elle-
nére, hogy diákok alkalmazásáért 
úgymond támogatást is kapnak 
a munkaadók. „Tekintettel arra, 
hogy 2012-ben az országos bruttó 
alapfizetés havi 700 lej, a diákként 
nyári munkát vállalók javadalma-
zása sem lehet ennél kisebb. Ebből 
az állami költségvetés a mérvadó 
szociális mutató 2012-re meghatá-
rozott értékének (havi 500 lej) 50 
százalékát fizeti ki az diákok nyári 
alkalmazását vállaló munkaadó-
nak” – közölte Jánó.
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hirDetés

Körkép
társadalom

Diákmunka – szervezett keretek nélkül

Szórólapot osztogató diáklány. Sokan vállalnának nyári munkát, de szervezett lehetőség alig van erre

Prefektusi kollégium

Nőtt az előrehozott nyugdíjra 
vonatkozó kérések száma

Néhány éve a hazai társa-
dalombiztosítási rendszer 
költségvetése deficites, nem 
gyűjtünk be annyi pénzt, mint 
amennyit kiadunk a járandósá-
gok kifizetésére – jelentette ki 
a prefektusi kollégium tegnapi 
ülésén Bán Katalin, a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár veze-
tője, aki a 263/2010-es nyug-
díjtörvény bevezetését követő 
egy év tapasztalatairól szá-
molt be. 

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

Körülbelül 15 százalékkal 
csökkent a korhatáros 
nyugdíjazási kérelmek 

száma 2011-ben 2010-hez ké-
pest. Nőtt viszont az előrehozott 

nyugdíjra vonatkozó kérések 
száma, annak ellenére, hogy a 
büntetési koefficiens számot-
tevően megnőtt, és jelentősen 
lecsökkent a betegnyugdíjazá-
sok száma, ami a megszigorított 
feltételek, illetve a nyugdíjazást 
követő fokozott ellenőrzések 
számlájára írható – derült ki a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
vezetőjének a tegnapi prefektusi 
kollégiumi ülésen tartott beszá-
molójából, amelyben Bán Kata-
lin a 2010/263-as nyugdíjtör-
vény bevezetését követő egy év 
adatait elemezte. 

Az igazgató azt mondta: az 
állami nyugdíj nem tud majd 
decens megélhetést biztosítani, 
és „melegen ajánlotta”, hogy aki 
teheti, más nyugdíjalapoknál is 

biztosítsa be magát. Arra a kér-
désre, hogy mit tegyen, aki ezt 
anyagilag nem tudja megengedni 
magának, az igazgató azt vála-
szolta: az csak a gyermekeire ha-
gyatkozhat majd. 

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság vezetője a megye területén 
lévő ivóvízforrások és vízrend-
szerek monitorizálásáról beszélt. 

Azt mondta, a törvény ér-
telmében a polgármesteri hi-
vatalok feladata az ivóvízrend-
szerek és közkutak működési 
engedélyének megszerzése, a 
monitorizálás, illetve ők kell táb-
lákkal kijelöljék, hogy az illető 
forrás vize iható vagy nem iható, 
esetleg csecsemők és gyermekek 
által nem fogyasztható.  
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Pénzbeváltás

Megszigorították a jogszabályt
A térfigyelő rendszernek a va-
lutabeváltóknál olyan kell le-
gyen, hogy az ügyfél jól látható, 
azaz beazonosítható legyen, s 
a videófelvételeket legalább 
20 napig meg kell őrizni. A 
pénzmosás megelőzésére és 
büntetésére vonatkozó utó-
lag módosított és kiegészített 
2002/65-ös törvény előírása 
szerint. Olyan előírás is van? 
amely értelmében a Románia 
területén valutaváltási tevé-
kenységet kifejtő entitások be-
jegyzését és engedélyezését a 
közpénzügyi minisztérium végzi 
egy szakbizottság révén. Ezt a 
rendelkezést a törvénybe újó-
lag bevezetett 161-es szakasza 
tartalmazza. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Atörvény által előírt, illet-
ve megkövetelt miniszteri 
rendelet, ha megkésve is, 

megjelent. A 2012/664-es rende-
letről van szó, amelyet a Hivatalos 
Közlöny május 19-i számában kö-
zöltek, s az még aznap hatályba is 
lépett. Ezzel a rendelettel hagyták 
jóvá többek között a valutaváltási 
tevékenységet engedélyező szak-
bizottság működési és szervezési 
szabályzatát, valamint az ilyen tevé-
kenységet kifejtő entitások engedé-
lyezésének és/vagy bejegyzésének a 
kritériumait. A terjedelmes jogsza-
bály tanulmányozásából egyértel-
műen az tűnik ki, hogy egy szigo-
rúbban szabályozott tevékenységgé 
válik a valutaváltás. Utalnunk kell 
arra is, hogy eddig az ilyen tevé-
kenységgel foglalkozó cégek enge-
délyezése a jegybank hatáskörébe 
tartozott, ezentúl ez a feladatkör 
átkerül a közpénzügyi minisztéri-
umhoz, ama szakbizottság révén, 
amely annak a kötelékeibe tartozik, 
de annak tagjai másabb szakhatósá-
gok képviselői is. Az engedélyezte-
tési eljárás bonyolultnak ígérkezik, 
és igen szigorú kritériumoknak kell 
eleget tenniük azoknak az entitá-
soknak, amelyek valutaváltási tevé-
kenységgel foglalkoznak. Ezek közé 
tartozik az az előírás, miszerint alap-
tevékenységük a valutaváltás kell 
legyen, és szinte kizárólagosan csak 
ezzel foglalkozhatnak, mert mel-
léktevékenységként csupán pénz-
ügyleti másodlagos tevékenységek 
engedélyezettek. Ezeknek az entitá-

soknak a létrehozásuk pillanatában 
és a tevékenységük kifejtése során 
rendelkezniük kell nemzeti pénz-
nemben és/vagy jegyzett valutában 
legalább 75 000 eurónak megfelelő 
készpénzkészlettel. A valutaváltó 
cégek, illetve azok munkapontjai 
csak adott épületekben fejthetik ki 
tevékenységüket, s az erre vonatko-
zó feltételek teljesítését a pénzügy-
őrség ellenőrzi, ugyanakkor megfe-
lelő biztonsági és tűzvédelmi felsze-
reltséggel is kell rendelkezniük.

„Megfigyelt” ügyfél...
Az ügyfél szempontjából is 

megvan a maga jelentősége a térfi-
gyelő rendszernek: azt olyanképpen 
kell felszerelni és működtetni, hogy 
az ügyfél jól látható, azaz beazono-
sítható legyen, s a videófelvételeket 
legalább 20 napig meg kell őrizni, 
s azokat az ellenőrző jogkörrel fel-
ruházott hatóságok rendelkezésére 
kell bocsátani. És ha már az ügyfe-
lekről esett szó, utalhatunk arra is, 
hogy ezentúl más megbízásából, 
más személy nevében nem eszkö-
zölhető valutaváltás, annak a sze-
mélynek kell elkérni a személyazo-
nossági igazolványát, aki beváltja a 
valutát és annak az adatait beírni 
a valutaváltási bizonylatokba. A 
valutaváltóknak ugyanakkor ren-
delkezniük kell elektronikus fiská-
lis kasszagéppel is, és az ügyfélnek 
fiskális nyugtát kell kibocsátaniuk, 
amelyben kötelező módon fel kell 
tüntetniük a kibocsátás pontos idő-
pontját, a nyugtakibocsátó pontos 
megnevezését és címét, a valutavál-
tó pont statisztikai kódját, valamint 
az ügyfél személyazonosító adatait, 
továbbá az ügyféltől inkasszált ösz-
szeget, az alkalmazott árfolyamot 
és jutalékot, az áfát, az ügyfélnek 
kifizetett összeget, a pénztáros alá-
írását és a nyugtát le kell bélyegezni. 
A valutaváltó bélyegzőjén szerepel-
nie kell az úgynevezett statisztikai 
kódszámnak, amelyet egyidejűleg 
bocsátanak ki a tevékenység enge-
délyezésével. Jó tudni azt is, hogy 
a valutaváltást kizárólag az enti-
tás alkalmazottja végezheti, más 
személyek annak keretében nem 
tevékenykedhetnek, az alkalmazot-
taknak pedig kitűzőt kell viselniük, 
azon fel kell tüntetni nevüket és be-
osztásukat.

A rendelet értelmében kivételes 
módon és ugyancsak a pénzügy-
minisztérium már említett szakbi-

zottsága által kibocsátott engedély 
alapján valutaváltási tevékenységet 
folytathatnak a turisztikai elszállá-
solási egységek is, de csak a vendé-
geik esetében.

A már működő valutaváltók-
nak 180 napon belül újra kell en-
gedélyeztetniük a tevékenységeket, 
összhangban a most megjelent mi-
nisztériumi rendelet előírásaival. 
Közvetve idetartozik az is, hogy 
ennek a rendeletnek a hatályba 
lépésével egyidejűleg hatályon kí-
vül helyeződik a Román Nemzeti 
Banknak a valutaváltási műveletek-
re vonatkozó 2005/4-es normája. 
Megjegyeznénk, hogy ezen norma 
alapján bocsátották ki eddig va-
lutaváltók statisztikai kódszámát, 
amelyek most érvényüket vesztik. 
Utalnánk arra is, hogy a szóban 
forgó új jogszabályozás nem vo-
natkozik a kereskedelmi bankokra, 
ami azt jelenti, hogy azok továbbra 
is folytathatnak valutaváltási tevé-
kenységet összhangban a jegybank 
szabályzatával.

Fizetőeszköz csak a lej
Apropó jegybanki szabályren-

delet: ugyancsak május 19-én je-
lent meg a Román Nemzeti Bank 
ügyvezető tanácsa elnökének 
2012/6-os szabályrendelete, amely 
révén módosították az eddig ha-
tályos 2005/4-es hasonló jogsza-
bályt. Ennek értelmében Romá-
nia területén a javak eladásából és 
szolgáltatások végzéséből eredő 
műveletek esetében mindenne-
mű kifizetés, inkasszálás, átutalás 
és ehhez hasonló műveletek csak 
nemzeti pénznemben (lejben) esz-
közölhetők. Ez alól csak néhány 
kivétel van, amelyek jobbára a kül-
kereskedelmi műveletek tárgykö-
rébe tartoznak, magánszemélyek 
(mármint román állampolgárok) 
esetében pedig valuta használha-
tó, külföldön végzett műveletek 
esetében, valamint a repülőterek, a 
határátkelőhelyek, a kikötők zóná-
jában, továbbá a nemzetközi vona-
tokon, repülőgépeken és hajókon, 
de csak a külföldi útszakaszokon. 
Ebben a szabályrendeletben még 
szerepel egy új előírás is, amely 
értelmében az elvégzett munka 
esetében is annak javadalmazása 
csakis nemzeti pénznemben törté-
nik, függetlenül attól, hogy milyen 
jogi viszony szabályozza az adott 
tevékenységet.

 hirdetések

A General Mir Consult S.P.R.L.
a NATURATEX PRODSERV Kft. jogi felszá-
molói minőségében 2012. május 31-én 9 órától 
megszervezi az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos 
árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai 
munkapontjánál kerül sor, Testvériség sgt. 8. szám, 
B lépcsőház, 2-es lakrész. 
 Pantex varrógép – 320 lej;
 Varrógép– 560 lej;
 MCI ipari varrógép – 480 lej;
 MINERVA gombvarrógép – 640 lej;
 Rejtettöltésvarró gép – 400 lej; 
 Vasalóprés – 960 lej;
 ZIG-ZAG varrógép – 400 lej;
 Eldolgozógép – 240 lej; 
 Gőzgenerátor – 320 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-

nek az árverés megkezdése előtt legalább egy órával 
be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
részvételi garanciát és a 100 lejes részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló 
csíkszeredai munkapontjánál vagy a 0266–310940 

és a 0744–362148-as telefonszámokon.

Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt. 
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Keres-
kedelmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt 
(CUI RO11418778), a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) 
jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 
2009. február 16-án meghozott 272-es határozat alap-
ján kinevezett Mititelu Corneliu által – nyílt árverésen 
eladja az adós cég aktíváit. Erre az árverésre a 2006/85-
ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak 
névjegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai 
Fiókjának székhelyén, valamint megtekinthető a jogi 
felszámoló honlapján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management 
Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasz-
tott székhelyen tartják, nevezetesen Csíkszereda, Kos-
suth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. június 11-én 11 
órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 
2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival 
összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás 
és egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amely-
ben szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljá-
ból az ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon kell 
bejelentkezniük vagy e-mailen a iasi@insolventa.ro címen.

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

> A válság miatt több a nyugdíjas, mint 
az adófizető. Romániában a nyugdíjasok 
száma növekedett, miközben az alkalmazot-
také lecsökkent a válság alatt. Az Econtext 
felmérése szerint 2009 elejétől 2012 janu-
árjáig a nyugdíjasok száma 40 ezerrel nőtt, a 
korábbi 4 692 998-ról 4 733 180-ra bővülve. 
Az Evenimentul Zilei szerint sokan inkább 
a korkedvezményes nyugdíjazást választot-
ták, hogy elkerüljék az elbocsátást, még ha 
így kisebb is a juttatásuk, mint a fizetésük. 
Ugyancsak a leépítések miatt növekedett 
meg a betegnyugdíjazást igénylők száma is. 
Összesen 29 megyében nőtt, 13-ban pedig 
csökkent a nyugdíjasok száma az elmúlt há-

rom évben. Brassó megyében növekedett 
leginkább a nyugdíjasok (6542-vel) száma, 
őt követi Galac megye 6000-rel. Ezzel szem-
ben Bukarestben 4500-zal apadt a nyug-
díjasok száma, amelyet Bihar megye követ 
3200-as csökkenéssel. A statisztikák szerint 
jelenleg a nyugdíjasok száma meghaladja az 
adófizetőkét, a helyzet pedig a közeljövőben 
sem fog változni

.
> 2,5-szörösére emelkedett az átlag-

nyugdíj az elmúlt 12 évben. A románi-
ai átlagnyugdíj 2,5-szörösére emelkedett 
2000-től 2012-ig – mutat rá a Hosszú távú 
demográfiai folyamatok és a nyugdíjrendszer 

fenntarthatósága című tanulmány, amelyet 
az Országos Előrejelzési Bizottság adott ki. 
A dokumentum szerint az időskori járandó-
ság nagyon alacsony volt 2000-ben, a rákö-
vetkező tíz évben eszközölt emelések követ-
keztében pedig nagy nyomás nehezedett a 
nyugdíjkasszára.

> Eltűnőben a maszek benzinkutak. 
Az 1990-es években a Romániai Magán-
benzinkút-tulajdonosok Egyesülete 468 ta-
got mondhatott magáénak, 2011 elején már 
csak 302-t, jelenleg pedig 210-en vannak. 
A magyarázat egyszerű: képtelenség tartani 
a tempót a szakma multinacionális hazai 

nagyjaival, akiknek több száz üzemanyag-
osztó állomás mellett kőolajfinomítók is 
rendelkezésükre állnak. Az országban a leg-
jelentősebb benzinkútállománnyal rendel-
kező üzemanyag-szolgáltatók: Rompetrol 
413, Petrom 387, Lukoil 339, OMV 157, 
MOL 130 állomással. 2010-ben az egy 
benzinkútra számított átlagos forgalom 
így alakult (millió lejben): MOL – 20,6; 
Rompetrol – 14,9; Euroil – 5,9; OMV Oil 
– 2,6. A magántulajdonban lévő kis töltő-
állomások létjogosultságát nagyban meg-
határozza földrajzi fekvésük: milyen távol 
vannak és milyen minőségű utakon közelít-
hetők meg a „nagymenők”. hí
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U15-ös országos döntő

Ezüstös cselgáncsozók
Labdarúgás

Egy pont a regionális 
döntőről

> Magyar válogatott. Június elsején Prá-
gában a csehek, június 4-én a Puskás Ferenc 
Stadionban az írek ellen játszik felkészülési 
mérkőzést a magyar labdarúgó-válogatott. 
Egervári Sándor huszonkét fős keretet ál-
lított össze a mérkőzés előtt, a csapat tagjai 
május 28-án, hétfőn találkoztak Telkiben. 
A keretben négy olyan labdarúgó kapott 
helyet, aki jelenleg még nem rendelkezik vá-
logatottsággal, a debreceni Szakály Péter és 
Mészáros Norbert, valamint Megyeri Balázs, 
az Olimpiakosz és Gyurcsó Ádám, a Video-
ton játékosa. A keret tagja Kádár Tamás is, 
ő azonban csak az U21-es válogatott Török-
ország elleni Eb-selejtezője után csatlakozik 

a csapathoz. A válogatott kerete: kapusok: 
Bogdán Ádám (Bolton Wanderers), Király 
Gábor (1860 München), Megyeri Balázs 
(Olimpiakosz Pireusz); védők: Vanczák 
Vilmos (Sion), Lipták Zoltán (Újpest), 
Korcsmár Zsolt (Brann Bergen), Mészá-
ros Norbert (Debrecen), Juhász Roland 
(Anderlecht), Laczkó Zsolt (Sampdoria), 
Kádár Tamás (Newcastle); középpályások: 
Halmosi Péter (Haladás), Varga József (Deb-
recen), Koman Vladimir (Monaco), Szakály 
Péter (Debrecen), Pintér Ádám (Zaragoza), 
Buzsáky Ákos (QPR), Hajnal Tamás (Stutt-
gart), Dzsudzsák Balázs (Dinamo Moszk-
va), Gyurcsó Ádám (Videoton); támadók: 

Szalai Ádám (Mainz), Németh Krisztián 
(Waalwijk), Szabics Imre (Sturm Graz).

> Román válogatott. A román labda-
rúgó-válogatott is, akárcsak a magyar, két 
felkészülési mérkőzést játszik. Mindkét 
találkozót idegenben játssza a válogatott. 
Ma 21.15-kor Svájc ellen lépnek pályára 
Victor Piţurca legényei Luzernben. Jú-
nius 5-én majd Innsbruckban az osztrák 
válogatott lesz az ellenfél. A román keret: 
kapusok: Bogdan Lobonţ (AS Roma), 
Ciprian Tătăruşanu (Bukaresti Steaua), 
Silviu Lung jr. (Astra Ploieşti); védők: Paul 
Papp (Vaslui), Cornel Râpă (Galaci Oţelul), 

Valerică Găman (Astra), Vlad Chiricheş 
(Steaua), Dorin Goian (Glasgow Rangers), 
Florin Gardoş (Steaua), Răzvan Raţ (Sahtar 
Donyeck), Iasmin Latovlevici (Steaua); 
középpályások: Gabriel Torje (Udinese), 
Alexandru Maxim (Pandurii), Alexandru 
Bourceanu (Steaua), Nicolae Grigore (Bu-
karesti Rapid), George Florescu (Arsenal 
Kijev), Costin Lazăr (PAOK), Alexandru 
Chipciu (Steaua), Gheorghe Grozav (Ko-
lozsvári U); támadók: Daniel Niculae 
(Nancy), Cristian Tănase (Steaua), Marius 
Alexe (Bukaresti Dinamo), Costin Curulea 
(Sportul Studentesc). A válogatott mérkőzé-
sét a TVR1 élőben közvetíti.hí
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sepsiszentgyörgy adott otthont 
az 1999–2000-ben születettek 
labdarúgó regionális döntőjének. 
Hargita megyét a Csíkszeredai 
VsK képviselte, amely a csoport 
utolsó helyén, egy ponttal zárt.

N ehéz csoportbeosztást 
kapott Hargita megye 
győztese a Csíkszeredai 

VSK 1999–2000-ben születet-
tek labdarúgócsapata a regionális 
döntőn. A Tamás Attila és Gál 
Ervin által felkészített csíki csa-
pat mint megyei bajnok utazha-
tott Sepsiszentgyörgyre a regio-
nális döntőre, ahol a házigazda 
Jövő – akik egyébként a Brassó 
megyei bajnokságban palléro-
zódnak – mellett a Bákói FCM 
és a Ceahlăul Piatra Neamţ kor-
osztályos csapataival kellett meg-
küzdjön. A VSK a házigazdáktól, 
illetve a Ceahlăultól kikapott, ám 

az utolsó napon a Bákói FCM 
együttese ellen döntetlent tudott 
kiharcolni.

Eredmények: 1. nap: Csíksze-
redai VSK – Sepsiszentgyörgyi 
Jövő 0–4, Ceahlăul Piatra Neamţ 
– Bákói FCM 3–2; 2. nap: Csík-
szeredai VSK – Ceahlăul Piatra 
Neamţ 0–5, Sepsiszentgyörgyi 
Jövő – Bákói FCM 1–0; 3. nap: 
Csíkszeredai VSK – Bákói FCM 
1–1, Ceahlăul Piatra Neamţ – 
Sepsiszentgyörgyi Jövő 2–0.

A VSK kerete: kapusok: Bíró 
Albin, Incze Zsolt; mezőnyjátéko-
sok: Chiriac Eduard, Császár Hu-
nor, Csíszér Balázs, Mihály Ákos, 
Paliştan Róbert, Sabău Eric, Salló 
Attila, Szebeni Balázs, Barta Nor-
bert, Becze Tamás, Marucza Csa-
nád, Orosz Ervin, Tankó Hunor, 
Hârjău Dragoş, Porea Alexandru, 
Bartalis Barbara. Edzők: Tamás At-
tila és Gál Ervin.

Bukarestben rendezték meg az 
elmúlt hétvégén az U15-ös kor-
osztály számára az országos 
egyéni és csapatdöntőt. A csíki 
sportolók egyéniben négy ér-
met szállítottak, míg a fiúcsapat 
(Központi régió) a régiók közötti 
versenyen a második lett.

Négy egyéni és egy csapat-
éremmel tértek haza a 
csíki cselgáncsozók Bu-

karestből, ahol az U15-ös országos 

egyéni, illetve csapatdöntőt ren-
dezték. Ezen korosztályokban nem 
klubok, hanem a régiók legjobbjai 
alkotják a csapatokat. Hargita me-
gye a Központi régióba sorolódott 
be, amely csapatban hét csíki, két 
kézdivásárhelyi, egy brassói és egy 
fogarasi dzsúdóka kapott helyet. A 
régió gárdája egészen a fináléig me-
netelt, ahol az Északnyugati régió 
(Nagyvárad, Nagybánya) győzte 
le őket, és végül a második helyen 
végeztek.

Eredmények
Egyéni: 2. hely: Orbán Sándor 

(55 kg, Sportklub), Kocsis Hunor 
(66 kg, Sportklub); 3. hely: Or-
bán Lehel (42 kg, ISK Csíksze-
reda), Mészáros Emőke (57 kg, 
ISK-Ditró), 5. hely: Kedves Alíz 
(63 kg, Sportklub), Bajkó Zoltán 
(38 kg, ISK-Ditró). Edzők: Dánél 
Sándor (Sportklub), Pantea 
Cornel (ISK Csíkszereda), Szé-
kely Attila (ISK-Ditró).

Csapat: 1. Északnyugati ré-
gió, 2. Központi régió, 3. Nyugati 
régió és Munténia.

A Központi régió csapata: 42 
kg: Ciotloş Denis (Sportklub), 
Orbán Lehel (ISK); 46 kg: Dávid 
László (Sportklub); 50 kg: Fülöp 
Árpád (Sportklub), Vîja Valen-
tin (Fogarasi ISK); 55 kg: Orbán 
Sándor, Ráduly Róbert (mind-
ketten Sportklub); 60 kg: Marti 
Szilárd, Bibó Balázs (mindket-
ten Kézdivásárhelyi ISK); 66 kg: 
Kocsis Hunor (Sportklub); +66 
kg: Lăcătuş Gheorghe (Brassói 
Dinamo).

Edzők: Dánél Sándor és Veres 
László.

A székelyföldi ezüstérmes cselgáncsozók

Gyermeknap
SZKC-játékosokkal

Június 1-jén, a nemzetközi gyer-
meknapon a székelyudvarhelyi 
KC kedveskedni szeretne legki-
sebb szurkolóinak. Ez alkalomból 
a kézilabdázók játékra hívják a 
gyerekeket, de nem feledkeznek 
meg a szülőkről sem.

Június 1-jén, pénteken 11 órá-
tól a székelyudvarhelyi városi 
minifocipályán várják a legki-

sebbeket a Székelyudvarhelyi KC 
játékosai. A tervek szerint különbö-
ző labdás játékokkal szórakoztatják 
a legkisebbeket egy órán keresztül. 
A sportolók várják a szülőket is, hi-
szen a nap mottója, hogy a csapat 
egy nagy család. Rossz idő esetén 
sem marad el ez az esemény, csupán 
áttolódik az egy nap múlva sorra 
kerülő SZKC Napra.

nem lesz újonc
Az elmúlt napokban Buzăuban 

rendezték a férfi kézilabda első osz-
tályba való feljutás selejtezőit. A 
megmérettetésen négy A osztályos 

együttes, illetve két élvonalbeli csa-
pat szerepelt. Utóbbiak megtartot-
ták a helyüket. A hat együttest két 
csoportba sorolták. Az elsőbe a Ko-
lozsvári U, a Bákói CSM és  a Nagy-
bányai HCM került. A másikba pe-
dig a CSM Ploieşti, a HC Vaslui és a 
Nagyváradi VSK vívta a meccseket. 
Mindkét hármas csoportban a két 
élvonalbeli klub megnyerte mindkét 
összecsapását, így kivívták azt a jogot, 
hogy a soron következő idényben is 
az első osztályban szerepeljenek. Az 
első osztályból a Bukaresti Steaua és 
a Szatmárnémeti VSK esett ki.

Eb-selejtező
Mind a magyar, mind a román 

női kézilabda-válogatott Európa-
bajnoki selejtezőmérkőzést játszik 
ma. A magyarok Azerbajdzsánban, 
míg a románok Portugáliában ven-
dégszerepelnek. Mindkét válogatott 
amennyiben győzelmet arat az elő-
zetesen esélytelenebb otthonában, 
akkor kvalifikálja magát a decemberi 
hollandiai Eb-tornára.

Fogarassal játszik  
a megyei bajnok

Közzétette a román Labdarúgó-
szövetség a labdarúgó harmadik 
ligába való jutásért vívandó pár-
harcok párosításait. Ez alapján 
Hargita megye bajnoka – a Csík-
szeredai VsK vagy a szentegyhá-
zi Vasas – Brassó megye bajno-
kával, a Fogarasi CsM együtte-
sével kell megmérkőzzön.

Hivatalossá vált, hogy a 
Hargita megyei labdarú-
gó-bajnokság győztese 

Brassó megye bajnokával, azaz a 
Fogarasi CSM-vel kell megküzdjön 
a harmadik ligába való jutásért vívott 
selejtezőn. A találkozót június 20-án 
rendezik Kovászna megyében, va-
lószínűleg Sepsiszentgyörgyön. A 
megyei bajnok kiléte még nem dőlt 
el. Erre ugyanis a Csíkszeredai VSK 
és a Szentegyházi Vasas pályázik. A 
legnagyobb esélye a VSK-nak van, 

ugyanis egy pont-, illetve egy mér-
kőzéselőnye van a szentegyházi gár-
dával szemben. A megyei bajnok-
ságból még két forduló van hátra, és 
amennyiben a VSK még egy pontot 
szerez, biztosan első.

Lapunk információi szerint ko-
rábban Hargita megyét Maros me-
gyével párosították, de ahogy az lenni 
szokott, a román szövetségnél bizo-
nyos érdekek közbeszóltak. Maros 
megyében Szováta fog selejtezni va-
lószínűleg, akik nem akarnak feljutni 
a C osztályba, ellenben a Fogarassal, 
akik volt első és második ligás játé-
kosokkal erősítették meg keretüket. 
Fogaras hatalmas fölénnyel nyerte 
meg a Brassó megyei bajnokságot. 
Hargita megyében is rendeznek 
selejtezőmérkőzést, egyelőre isme-
retlen helyszínen. Ezen a találkozón 
Suceava megye bajnoka ellenfele 
Beszterce megye bajnoka lesz.

Érem 
Vásárhelyről

Az elmúlt hétvégén Ma-
rosvásár helyen rendezték 
a Maros-kupával díjazott 

gyermekversenyt, ahol a házigazda 
együttes sportolói mellett részt vettek 
Beszterce, Marosludas, Medgyes, Ko-
lozsvár és Székelyudvarhely fiatal asz-
taliteniszezői. A Székelyudvarhelyi 
ISK-FSK részéről Szőcs Bence al-
kotott kiemelkedőt, aki mindvégig 
nagyszerű játékot mutatott, csupán 
a döntőben tudta megállítani a ha-
zaiak legjobbja. Továbbá kitűnő já-
tékot mutatott Vieriu Cristian is, aki 
a torna hetedik helyén végzett, vala-
mint Vetési Norbert is a 11. helyen 
fejezte be a versenyt. Káló Norbert 
betegség miatt hosszabb kihagyás 
után állt asztalhoz, de így is sikerült 
a nyolcaddöntőig menetelnie, végül 
a 13. pozícióban találhattuk. Péter 
Levente, Mózes Botond és Mezei 
Szabolcs életük első versenyén vettek 
részt, ennek ellenére sikerült több 
mérkőzést megnyerniük.



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 IV. emeleti, 4 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Lendület 
sétányon kitűnő állapotban. Beszámítok 
garzonlakást. Telefon: 0758–330781. 
(21987)

ELADÓ ház telekkönyvezett terü
lettel Szécsenyben, ebédlő (nappali), 
két hálószoba, konyha, fürdőszoba, 
központi fűtés és fáskazán. Érdeklődni 
lehet a 0745–146018as telefonszá
mon. (21984)

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

ELADÓ Csíkszeredában 4 szobás 
tömbházlakás hat lakrészes házból 
(garázs, pince, saját hőközpont, két 
fürdőszoba). Telefon: 0745–146018. 
(21984)

ELADÓ Csíkszeredában 2 szo
bás, IV. emeleti lakás a Temesvári 
su gár úton. A fotók megtekinthetők a 
hobbigyongyei.blogspot.com honla
pon. Telefon: 0746–896115, 0749–
059531. (21960)

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

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

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 10 
áras területen lévő, új, manzárdos, full
extrás, azonnal beköltözhető lakás. Irány
ár: 70 500 euró. Telefon: 0742–317886.

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

telek

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

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

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

ELADÓ 27 ár szántóföld, valamint 
5 ár belterület Csíksomlyón. Telefon: 
0745–104660, 0266–324574, 20 óra 
után.

ELADÓ Csíkcsomortánban 7 ár 
beltelek. Irányár: 7500 euró. Telefon: 
0749–191848.

ELADÓ Csíkszentkirályon 17 ár 
építkezésre alkalmas beltelek rende
zett iratokkal. Telefon: 0745–526951, 
0748–815876.

ELADÓ 25 ár beépíthető telek ren
dezett iratokkal Székelyudvarhely mel
lett, a Szejkefürdőnél, az ülkei kitérő
től lennebb. Telefon: 0749–417732, 
0749–812977.

jármű

ELADÓ 1997es évjáratú, ötajtós 
Ford Fiesta eredeti állapotban. Irány
ár 800 euró + illeték. Telefon: 0745–
794892.

ELADÓ 2000es évjáratú, év végi, 
háromajtós piros Fiat Punto – négy 
légzsák stb., eredeti állapotban, RAR 
vizsgával + illeték. Irányár 1400 euró. 
Telefon: 0745–794892.

ELADÓ 2002es évjáratú Kawasa
ki ZR7, 750es – 1800 euró, valamint 
1995ös évjáratú túraenduró Yamaha 
TDM 850 – 1500 euró. Telefon: 0745–
654903.

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

ELADÓ 2001es évjáratú Ford Ka 
kitűnő állapotban forgalomba beírva, 
első gazdától. Extrák: klíma, alufelni, 
szervokormány, valamint Ford Focus 
1.6i frissen behozva, kitűnő állapot
ban, légkondival – irányár: 2300 euró. 
Telefon: 0744–778490. (21990)

vegyes

ELADÓ vécépapír és kéztörlőgyár
tó gép csomagolóval, információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 1900 
euró. Telefon: 0725–370752. 

ELADÓ Renault Clio 13as acélfelni 
+ Fiat 1314es acélfelni+ saxo vagy 
106os Peugeot 13as acélfelni gumi
val. telefon: 0745–794892

ELADÓK husky kutyakölykök. Tele
fon: 0748–307515.

ELADÓ Wass Albert összes regé
nye, elbeszélése és verse 30 kötet
ben, színes borítóval 455 lejért, ingyen 
házhoz szállítás a megyében. Telefon: 
0752–301914.

ELADÓ angol–magyar, magyar–an
gol dupla nagyszótárak több mint 50 000 
szóval, 49 lejért. Ugyanitt német–magyar, 
magyar–német és olasz nagy szótárak. 
Házhoz szállítás ingyenes a megyében. 
Telefon: 0752–301914.

ELADÓ Erdély története I–III. kötet 
145 lejért, Orbán Balázs I–II. 175 lejért 
és Raffai: Balkán birodalom 42 lejért. 
Ingyen házhoz szállítás a megye terü
letén. Telefon: 0752–301914.

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

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓ 450 literes permetező. 
Ára: 1700 lej. Telefon: 0721–165590. 
(21988)

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

ELADÓ 135 lóerős Fiat F130as 
traktor, háromhengeres Ford 3000es 
és Deutz traktor, valamint vetőgép, 
silózó, répavető, szénaforgató, mű
trágyaszóró, hármas eke, hatméteres 
kombinátor. Érdeklődni lehet a 0764–
471343as telefonszámon.

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

ELADÓ Csíkrákoson 120 literes 
új pálinkafőző üst teljes felszereléssel 
és építkezéshez új pannók 2,6 x 0,6 m 
méretben. Érdeklődni lehet a 0742–
620484es telefonszámon.

ELADÓ Nagytusnádon egyes ló
ra való hám, valamint eke. Telefon: 
0266–334180.

ELADÓ Csíkszeredában 50, 2020 
literes, zománcozott fazék, lábas, zsí
rosbödön, 70 literes, cínezett fazék, 
egy összecsukható bárasztal és két 
borvizesláda. Érdeklődni lehet a 0266–
312831es telefonszámon.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson alig 
használt masszázsfotel. Telefon: 0266–
362346, 0755–796720.

ELADÓ fedő alatt lévő széna és 
sarjú vegyesen Csíksomlyón. Telefon: 
0752–314443, 0743–618865.

ELADÓ daráló 1,5 kWos motorral. 
Ára: 650 lej. Érdeklődni lehet a 0741–
328190es telefonszámon.

VÁSÁROLOK 20 évnél régebbi, 
barnára kiégett kerítésdeszkát és ré
gi csűröket. Telefon: 0763–666774, 
0267–346013.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

tanfolyam

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

állás

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

szolgáltatás

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

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

János Jenő autóvezetőoktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszöne
tet mindazoknak, akik felejthetetlen 
halottunk,

GEGŐ VILMOS

temetésén részt vettek, sírjára a 
kegyelet virágait helyezték, nehéz 
perceinkben segítő kezet nyújtottak, 
részvétükkel, imájukkal fájdalmun
kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló 
család – Csíkszenttamás.

Hálás szívvel mondunk köszö
netet mindazoknak, akik drága ha
lottunk,

OLTEÁN BÁLINT

temetésén részt vettek, sírjára virá
got, koszorút helyeztek és mély fáj
dalmunkban osztoztak. A gyászoló 
család. (21989)

megemlékezés

Kelő napnál sokkal szebb a lemenő,
legszebb tettünk, 
hogy lemondunk mindenről.
Nem kívánunk magunknak mást,
csak sorsunkban bölcs megnyugvást.

Fájdalommal és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 1995. 
június 2ára, a rétpataki

DARVAS DEZSŐ

halálának 17. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Felesége, szerettei – Tusnádfürdő. 
(21986)

Egy ember addig él, amíg emléke
zünk rá.

Szerettei emlékeznek

SZABÓ ANTAL
nyug. tanítóra

halálának 4. évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. május 
31én 18.30kor lesz a Szent Ágos
tontemplomban. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Mária és 
szeretteid.

elhalálozás
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A General Mir Consult S.P.R.L.
a FALEX Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. május 31-én 10 órakor meg-
szervezi az adós ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos árverését. Az 
árverésre a felszámoló csíkszeredai munkapontjánál kerül sor, Testvériség sgt. 
8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész. 
 IFA haszonjármű, gyártási év 1970 – 2800 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1999 – 2080 lej;
 DACIA speciális haszonjármű, gyártási év 1993 – 640 lej.
Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdé-

se előtt legalább egy órával be kell fizetniük a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő 
részvételi garanciát és az 50 lejes részvételi illetéket. 

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

FABIÁN MIHÁLY
Korond, Fő út 1467. sz. lakcímmel értesíti az érintett nyilvánossá-
got, hogy a Tehénfarm létesítése című tervét, amelyet Korond bel-
területén, Fő út 1467. sz. alatt kíván megvalósítani, benyújtotta a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között (0266–310041, office@apmhr.anpm.ro) 
az engedélyezési eljárás alatt.

Fájó szívvel, de 
Is ten akaratában 
meg nyu godva tudat-
juk, hogy a drága jó, 
dolgos kezű édes-
apa, unokái ért ag
gódó gon dos nagy tata, szerető 
test vér, nagybá csi, após, apa-
társ, rokon és jó szomszéd,

özv. CSÁKA ISTVÁN

életének 81., özvegységének 10. 
évében 2012. május 28án csen-
desen elhunyt. Örök nyugalomra 
csütörtökön, május 31én 15 óra-
kor helyezzük az állomás melletti 
régi temetőbe. Drága jó édes-
apám, nagytatánk! Fáradtságot 
nem ismerve dolgoztál családo-
dét. Kérjük a jó Istent, adja meg 
érte a jutalmát. Örök emlékedet 
szívünkbe zárjuk. Nyugodjál bé-
kében, az Úr Jézus szent nevé-
ben! Gyászoló szeretteid.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro



Egyénileg már egy hónapja ed
zenek, de csoportosan tegnap 
kezdte meg felkészülését a HSC 
Csíkszereda jégkorongcsapata. 
Az idegenlégiósok közül Vacláv 
Novak a megyeszékhelyen van, 
és készül a gárdával, az edző
kérdést pedig napokon belül 
megoldja a klubvezetés. Jégre 
augusztus 1jén áll a csapat.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Megkezdte csoportos fel-
készülését a HSC Csík-
szereda jégkorongcsa-

pata a 2012/2013-as idényre, a já-
tékosok azonban egyéni program 
alapján már egy hónapja edzenek. 

A hokisok szárazedzéssel készül-
nek, amely során labdajátékkal, és 
az edzőteremben végzett erőgya-
korlatokkal kezdték a felkészü-
lést. Június 11-én Hargitafürdőn 
edzőtáborozik két hetet a csapat, 
ezt követően kapnak egy hét 
szabadságot a játékosok. Július 
másodikától kezdődik a száraz-
felkészítés utolsó szakasza, ezt 
követően augusztus első napján 
mennek jégre először a hokisok 
az új idény előtt.

– A csapat idén is részt vesz a 
Brassó- és a Csíki Sör-kupán, ezt 
követően szeretnénk még néhány 
edzőmérkőzést lekötni – mond-
ta lapunknak Horváth László, 
a Csíkszeredai Sportklub vezér-

igazgatója. Hozzátette, egy finn 
edzővel folynak a tárgyalások, 
amennyiben a felek meg tudnak 
állapodni, a tréner már a jövő 
hónapban megérkezhet Csíksze-
redába. – Amíg nem érkezik meg 
az új edző, Nagy Béla vezeti a fel-
készülést a csapat tagjainak – nyi-
latkozta Horváth.

A klubvezető elmondta, Vacláv 
Novak már a csapattal készül, 
Stanislav Kozuch pedig augusz-
tus elsejére érkezik meg a megye-
székhelyre. – A kapusunk egyéni 
edzésterv alapján Szlovákiában 
készül, úgy, ahogy azt tette az el-
múlt években is, ám a jeges edzé-
sek megkezdésére már megérkezik 
Csíkszeredába – mondta Hor-
váth. Hozzátette, Jozef Hrubyval 
is folynak a tárgyalások, a szlovák 
hátvéd a napokban ad választ, 
hogy meghosszabbítja-e újabb 
egy évre szerződését a HSC-vel. 
A klubigazgató azt is közölte, 
hogy Albin Podstavek tudomása 
szerint a HK Nyitra szlovák ext-
raligás csapatával kötött megálla-
podást.

Horváth lapunknak elmond-
ta, több szponzorral is tárgyalnak, 
illetve azokkal a cégekkel is felvet-
ték a kapcsolatot, akik az elmúlt 
idényben támogatták a csapatot 
és újabb szerződéseket ajánlanak. 
– Nagyon nehéz a mai pénzügyi 
helyzetben támogatókat találni, 
több cégvezetővel is tárgyalunk, 
de azt már elmondhatjuk, hogy 
néhány tavalyi támogatónk neve 
idén is megtalálható lesz a hoki-
sok sportmezén – mondta a klub-
igazgató.

Bonar Brassóba igazolt
Casey Bartzen távozását köve-

tően ugyan a Brassói Corona jég-
korongcsapatának vezetői kijelen-
tették, hogy nem akarnak többé 
kanadai hokist igazolni, ennek el-
lenére hétfőn bejelentették, hogy 
Joshua Bonar ősztől a „méhecs-
kéket” erősíti. A kanadai csatárt 
kifejezetten Kjell Greg Lindqvist 
kérésére igazolták a barcaságiak, 
Bonar az elmúlt évben is a svéd 
edzővel dolgozott.

A 28 éves Joshua Bonar (ké-
pünkön) az elmúlt két idényt a 
Miskolci Jegesmedvék csapatánál 
töltötte, a MOL Ligában 79 mér-
kőzésen 118 pontot termelt (58 
gól és 60 gólpassz), a 2010/2011-

es szezon alapszakaszában ő vég-
zett a kanadai táblázat élén (59 
pont), és szintén ő volt a gólkirály 
(29 találattal).

Tárgyalnak az edzővel és egy légióssal

Megkezdte felkészülését a HSC Csíkszereda

Podstavek a Nyitránál kezdte meg a felkészülést a következő idényre
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ma

Szerda 
Az év 151. napja, a hátralévő napok szá-

ma 215. Napnyugta ma 20.51-kor, napkel-
te holnap 5.35-kor. 

Isten éltesse
Janka és Zsanett nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat. 

Névmagyarázat
Janka a János rövidített, becézett for-

mája (eredetileg férfinévként volt haszná-
latos), a Zsanett a Johanna francia alakvál-
tozata. 

Május 30-án született
1814. Mihail Alekszandrovics Bakunyin 

orosz forradalmár anarchista teoretikus 
1909. Benny Goodman amerikai klari-

nétos, a „szving királya” 

Május 30-án halt meg
1594. Balassi Bálint költő, a magyar 

nyelvű líra első világirodalmi szintű képvi-
selője 

1778. François-Marie Voltaire francia 
író, filozófus, történész

1964. Szilárd Leó magyar születésű, az 
Egyesült Államokban élt fizikus, biofizi-
kus, világhírű atomtudós 

Tusványos a nagyvilágban

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és 
a magyarországi Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítvány a 23. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor kere-
tében fotópályázatot hirdet Tusványos a 
nagyvilágban címmel. Pályázati feltételek: 
A pályázat nyitott, lakóhelytől és életkor-
tól függetlenül bárki benevezhet. (A képen 
Tusványos-ereklyének – póló, bögre, mo-
linó, kulcstartó, karkötő, kártya, plakát, 
esőkabát, szórólap stb. – kell szerepelnie.) 
A pályázat témái: Tusványossal a világ 
végén (legtávolabbi ponton Tusványos 
helyszínétől); Tusványossal a világ köze-
pén (forró képek Tusványosról – helyszíni 
fotók); Tusványossal az „alvilágban” (leg-
mélyebb ponton Tusványos helyszínétől); 
Tusványossal a világ tetején (legmagasabb 
ponton Tusványos helyszínétől). Egy pá-
lyázó témakörönként 1 db fekete-fehér vagy 
színes digitális képet küldhet e-mailben. 
Beküldési cím: fotopalyazat@tusvanyos.
ro. Határidő: július 1., tusványosi idő sze-
rint 23 óra 59 perc. További információ: 
Magyar Ifjúsági Tanács iroda; telefon: 
0264–590 718 naponta 11–16 óra között.

a nap vicce

Külföldre utazik a férj, a felesége kikísé-
ri a vonathoz. A férfi így búcsúzik tőle:

– Vigyázz magadra, drágám! Remélem, 
hűséges maradsz hozzám, míg távol leszek. 

– Jó! De, ugye, nem maradsz sokáig?

A Tomcsa Sándor Színház előadása

Könyvbemutató

Napról napra
szabadidő

programajanló

Színház
Ismert kortárs szerző, Matei Vişniec 

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

Táncház
Évadzáró táncházat tart holnap 20 

órától az Udvarhely Táncműhely, ahol 
Oláh Hilda és Boros Béla utoljára tanít 
vajdaszentiványi táncokat. Zenél ifj. Sipos 
Dezső és zenekara. A Ziccer Egyesülettel 
közösen indított táncházsorozat a nyári 
szünet után, ősszel folytatódik. 

Előadás
Június 2-án, szombaton 19 órától az 

Udvarhely Táncműhely ismét műsorra tűzi 
az Amit akartok… avagy előjáték a Vízke-
reszthez című mozgásszínházi előadást. 

Játék a szerelemről. A harcokról, amiket 
egymásért s néha egymás ellen folytatunk. 
Játék magáról a játékról, mely mindig örö-
met szerez. Az értelmezés újabb síkját kere-
ső előadás a Shakespeare-i mű egyedi olva-
sata, amely a táncszínházi tapasztalatok és a 
mozgásszínházi eszköztár elemeinek talál-
kozásából születik meg. Hangulatát Uray 
Péter rendező tengerparti nyári naphoz 
hasonlította, s ez megmutatkozik a György 
Eszter által tervezett jelmezekben és Cári 
Tibor zenéjében is. Jegyek már kaphatók 
a művelődési ház pénztárában hétköznap-
okon 11–14 és 15–17 óra között.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Volt egyszer egy szabóné, annak pedig három fia meg egy gonosz kecskéje. 
Az asszony a fiúk gondjaira bízta a kecskét, azonban az állat hazugságaival 
elüldözte mindhárom fiút a háztól. Elindulnak szerencsét próbálni, majd 

előkerül a terülj-terülj asztalka, az aranyat adó szamár és a minden hibát helyrehozó 
botocska is... Holnapután, gyermeknapon 17 órától a gyerekeket szüleikkel együtt 
várják az előadásra a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház művészei. Helyfog-
lalás hétköznaponként 11 és 14 óra között a 0266–212 131-es telefonszámon, sze-
mélyesen a jegyirodában, valamint a kozonsegszervezo@szinhaz.ro e-mail címen. 
A szüleikkel érkező gyermekeknek a belépés ingyenes

Pávai István A folklorista Vikár Béla című könyvét ismerte-
tik ma 17 órától a székelyudvarhelyi művelődési ház kon-
certtermében. A könyvbemutatón Pávai előadást is tart 

Udvarhelyszéki népdalgyűjtés a Székelyföldön a XX. század hajna-
lán címmel. A rendezvényre a belépés díjtalan.

Terülj, terülj asztalkám! 
gyermeknapon

Pávai István 
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hargitanépe

www.parapista.com

– Elegáns cipőt szeretnék venni, lapos sarokkal.
– Mihez óhajtja viselni?

– Egy alacsony, kövér, de igen gazdag úrhoz.
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skandi pályázati szelvény 2012. május 30.

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

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

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

HirdeTéSeK

Ilyen a kilátás egy marsi hegyről

Sziklaperemen áll az Opportunity Mars-
járó, ott várja a tavaszt és azt, hogy nap-
elemtáblája a magasabbról sütő Nap 

fényében több áramot termeljen. Eközben lát-
ványos délutáni képet rögzített az Endeavour-
kráter pereméről.

Az Opportunity Mars-járó nemrég a 22 
kilométer átmérőjű Endeavour-kráter peremé-
re érkezett. A magas sziklafal tetejéről tárult elé 
az alábbi látvány 2012. március 9-én, a helyi 
este folyamán, a képet a napokban közölte a 
NASA. A rover éppen a marsi tél napfényben 
szegény időszakát vészeli át, miközben nap-
elemtáblái csak kevés áramot tudnak termelni 
a gyenge besugárzás miatt.

A kép előterében magának a szondának az 
árnyéka látszik a Cape York nevű sziklaszirten. 

Távolabb a kráter aljzatán sok homokdűne 
húzódik, még messzebb pedig a kráter túlsó 
pereme ismerhető fel. A felvétel színei nem tel-
jesen tükrözik a valóságot, és valamivel kékebb 
árnyalatúak, mint azt a Marson állva látnánk.

Zarándokvonat Fotó: dánél attila, tusnádFürdő
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Gyengén és erősen felhős területek egyaránt 
lesznek, több-kevesebb napsütés mindenütt vár-
ható, csapadék pedig a főként hegyvidéken for-
dulhat elő.

Régi vesszőparipám: Székelyudvarhely 
központjában, lehetőleg az Emlékezés Park-
jának nevezett second hand szobrok közelé-
ben fel kellene állítani egy tájékoztató táb-
lát, amelyen a Székely Athén egyéb, sokkal 
értékesebb és fontosabb látnivalói lennének 
feltüntetve. Pünkösdkor, s amúgy is külö-
nösen jó szolgálatot tennének a városnak: a 
szobrok látványától fagyiját sírva nyaloga-
tó turista lássa, hogy nemcsak szoborpark-
ból és a vele együtt tálalt kéregető cigány 
kölykökből, alkalmi „idegenvezetőkből” áll 
Székelyudvarhely. („Jó hírünkről” gondos-
kodnak vezetőink, balkáni imidzsünkre 
immár újabb súlyos lapátokkal tettek rá a 
Nyirő-hamvak újra nem temetése kapcsán, 
de ez itt és most teljesen mellékes, miként az 

a véletlen egybeesés is, hogy a diszkó pün-
kösdvasárnap esti lemezlovasának neve DJ 
Hamvai volt...) Mert vannak itt, kérem, 
régi, patinás iskolák, ódon épületek, templo-
mok, műemlékek, s ha alaposan körbejárják 
a terepet, még egy várat is felfedezhetnek 
azok, akiket jó megfigyelőkészséggel áldott 
meg a sors.

Szóval egy ilyen táblácska segíthetne fel-
hívni a figyelmet a valós értékekre, legfeljebb 
a fagyis bánná a dolgot – morfondíroztam, 
miközben egy zizegős csehszlovák tréningbe 
bújt zarándokféle azon dohogott előttem fa-
gyiért való sorban állás közben, hogy milyen 
világot élünk, sem forinttal, sem euróval 
nem fizetheti ki a málnás öntettel dúsított 
gombócnyi epres fantáziáját.

Gondolatok a cukrászdában
                 villanás n Jakab Árpád
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