
SOKAN SZÍVESEN DOLGOZNÁNAK A NYÁRI VAKÁCIÓBAN

Diákmunka – 
szervezett keretek nélkül

Három héttel a nyári szünidő előtt az előrelátóbb diákok már kezdik bebiztosítani magukat szezon-
munka terén, bár a diákmunkára jelentkezők jobbára sötétben tapogatóznak: saját fórum híján csak 
ismerősöktől érdeklődhetnek. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökségnél például idén 

még sem munkáltató, sem diák adatait, igényeit nem vették nyilvántartásba. > 4. oldal

Csíkszeredai diákok a gimnázium épülete előtt. A nyári szezonmunkák tekintetében nincsenek „célkeresztben” FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

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

HSC CSÍKSZEREDA

Megkezdték 
a felkészülést

Csoportosan tegnap kezdte meg 
felkészülését a HSC Csík-

szereda jégkorongcsapata. Az ide-
genlégiósok közül Vacláv 
Novak a megyeszékhelyen 
van, és készül a gárdával, az 
edzőkérdést napokon belül meg-
oldja a klubvezetés. 

LUKÁCS CSABA SZERINT

Konspirációra 
kényszerítették

Ha Székelyudvarhelynek lenne 
egy Márton Áron kaliberű 

főesperese, az újratemetést meg le-
hetett 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.

Színes rendezvénysorozatra 
készülnek Csíkszentmártonban52 3Teljes bizonytalanságban 

az orvosok és gyógyszerészek
Nem áll fenn 
az áradás veszélye

HIRDETÉSEK

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4639
1 amerikai dollár USD 3,5607
100 magyar forint HUF 1,4924
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Színes rendezvénysorozatra 5522 33Teljes bizonytalanságban Nem áll fenn 
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Egy hónappal kitolták az ElEktronikus rEcEptEk bEvEzEtésénEk idEjét

Teljes bizonytalanságban  
az orvosok és gyógyszerészek

prEfEktusi kollégium

Az állami nyugdíjra 
nem lehet alapozni

néhány éve a hazai társadalom-
biztosítási rendszer költségvetése 
deficites, nem gyűjtünk be annyi 
pénzt, mint amennyit kiadunk a 
járandóságok kifizetésére – jelen-
tette ki a prefektusi kollégium teg-
napi ülésén Bán Katalin, a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár vezetője, 
aki a 263/2010-es nyugdíjtörvény 
bevezetését követő egy év ta-
pasztalatairól számolt be. 

F. E. Gy.

Körülbelül 15 százalékkal 
csökkent a korhatáros nyug-
díjazási kérelmek száma 

2011-ben 2010-hez képest. Nőtt 
viszont az előrehozott nyugdíjra 
vonatkozó kérések száma, annak 
ellenére, hogy a büntetési koeffi-
ciens számottevően megnőtt, és 
jelentősen lecsökkent a betegnyug-
díjazások száma, ami a megszigorí-
tott feltételek, illetve a nyugdíja-
zást követő fokozott ellenőrzések 
számlájára írható – derült ki a 
Hargita Megyei Nyugdíjpénztár 
vezetőjének a tegnapi prefektusi 

kollégiumi ülésen tartott beszá-
molójából, amelyben Bán Katalin 
a 2010/263-as nyugdíjtörvény 
bevezetését követő egy év adatait 
elemezte. Az igazgató azt mondta: 
az állami nyugdíj nem tud majd 
decens megélhetést biztosítani, és 
„melegen ajánlotta”, hogy aki te-
heti, más nyugdíjalapoknál is biz-
tosítsa be magát. Arra a kérdésre, 
hogy mit tegyen, aki ezt anyagilag 
nem tudja megengedni magának, 
az igazgató azt válaszolta: az csak a 
gyermekeire hagyatkozhat majd. 

Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság vezetője a megye területén 
lévő ivóvízforrások és vízrendsze-
rek monitorizálásáról beszélt. Azt 
mondta, a törvény értelmében a 
polgármesteri hivatalok feladata 
az ivóvízrendszerek és közkutak 
működési engedélyének megszer-
zése, a monitorizálás, illetve ők kell 
táblákkal kijelöljék, hogy az illető 
forrás vize iható vagy nem iható, 
esetleg csecsemők és gyermekek 
által nem fogyasztható.  

hirdEtés

csík

Június elsejétől még nem ve-
zetik be – egyelőre ennyi tű-
nik biztosnak a romániában 
bevezetésre váró elektronikus 
receptek kapcsán. Orvosoknál, 
gyógyszertár-vezetőknél érdek-
lődtünk, mit tudnak a receptírás 
tervezett új módszeréről? Mint 
kiderült, nem sokat, és szinte 
kizárólag a sajtóból értesültek 
mindarról, amit eddig egyálta-
lán a témáról tudnak. 

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

Júniusról július 1-jére tolták ki az 
elektronikus receptek bevezeté-
sét Romániában, legalábbis ezt 

jelentette be pénteken Bukarestben 
az Országos Egészségügyi Pénztár 
vezérigazgatója. Az e-recept egy 
ideig – legfrissebb információk 
szerint hat hónapig – párhuzamo-
san létezik majd a hagyományos 
recepttel. A július elsejei bevezetést 
erősítette meg Duda Tihamér, a 
Hargita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár igazgatója is. Azt mondta, a 
rendszer elveit ismeri, konkrétumo-
kat viszont nem tud, csupán annyit, 
hogy az erre vonatkozó jogszabály 
közvitára van bocsátva – olvasható 
a szaktárca honlapján.

Mire jó az e-recept?
Az elektronikus recept tu-

lajdonképpen azt jelenti, hogy a 
kezelőorvos nem a már jól ismert 
nyomtatványra írja fel a betegnek 
szükséges orvosságokat, hanem az 
online számítógépes rendszerbe 
viszi be azokat, így a beteg akár-
melyik patikába betérhet, és anél-
kül, hogy recept lenne a kezében, 
ki tudják adni a számára felírt 
gyógyszereket. 

Az Országos Egészségbiztosí-
tási Pénztár álláspontja szerint az 
elektronikus receptek felírása az 
ellátás megfelelő színvonalát, biz-
tonságát és a rendszer átláthatósá-
gát szavatolná, csökkentené a hi-
balehetőséget, könnyebbé tenné 

a gyógyszerfogyasztási szokások 
felmérését és eredményesebb me-
nedzsmentet tenne lehetővé.

Elmélet van, 
gyakorlat nincs
Családorvosoknál, patikák-

ban érdeklődtünk, ki mit tud az 
e-receptek bevezetéséről? Mint 
kiderült, egyelőre senki sem ismer 
konkrétumokat. Dr. Bíró Dé-
nes csíkszeredai családorvos azt 
mondta, e téren még semmiféle 
eligazítást nem kaptak az egészség-
biztosító pénztártól, így nem tud 
részleteket. Ennek ellenére nincs 
negatív véleménnyel az elektro-
nikus recept bevezetéséről, azt 
mondta, ha az informatikai rend-
szer működése zavartalan lesz – 
ám a korábbi tapasztalatok alapján 
ezen a téren vannak fenntartásai –, 
akár működhet is a dolog.

– Még a biztosítónak leadan-
dó havi jelentéseinket is nehezen 
tudjuk elküldeni, mert az infor-
matikai rendszerben gyakoriak az 
időszakos kiesések. Ezért vannak 
kétségeim – közölte. – Drukko-
lunk, hogy az új rendszer a beteg 
számára minél jobb legyen, mi 
majd megszokjuk, még akkor is, ha 
az elején nem lesz könnyű.

Elméletileg segítséget is jelent-
het az új rendszer a kezelőorvosok-
nak, hiszen miután beírták a beteg 
kórisméjét, a program automatiku-
san gyógyszereket javasol, ismer-
teti az ellenjavallatokat, közli az 
orvossal, hogy a kiválasztott or-
vosság szerepel-e az ártámogatott 
listán (az ugyanis igen gyakran 
módosult, és emiatt nem ritka, 
hogy a beteg a patikában szem-
besül a ténnyel, hogy a számára 
felírt gyógyszer nem szerepel az 
ártámogatott szerek jegyzékén), 
és hogy mennyi az ára – egy re-
ceptre felírt orvosságok értéke 
ugyanis továbbra sem haladhatja 
meg a 300 lejt. Mindezek a funkci-
ók hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
csökkenjen a helytelen receptek 
kibocsátásának lehetősége.

nehézkessé teszi 
a gyógyszerkiadást
Ezt már Pál Gábor, a csíkszeredai 

Parafarm gyógyszertár tulajdonosa 
állítja, aki maga is megerősítette, 
hogy mostanig hivatalos eligazítást 
a témában nem kaptak. Szerinte szó 
sincs arról, hogy miután az orvos 
beviszi a számítógépbe az előirány-
zott kezelést, a beteg akár zsebre du-
gott kézzel is betérhessen bármelyik 
patikába a gyógyszereiért.

– A háziorvos beviszi a receptet 
a számítógépes rendszerbe, kinyom-
tatja papírra, azzal jön a beteg a pati-
kába. Mi a nyomtatott papíron lévő 
kódot beszkenneljük, ezáltal azono-
sítjuk majd a beteget, és így férünk 
hozzá a számára felírt recepthez – 
magyarázta Pál Gábor a tervezett 
rendszer működését. – Nem értem, 
mit old meg, melyik folyamatot rö-
vidíti le ez a rendszer – tette hozzá. 

A rendszer bevezetését szor-
galmazók viszont másképp látják a 
kérdést. Azt remélik, ha bevezetik 
az elektronikus recepteket, csök-
ken a bürokrácia, könnyebb lesz a 
munkafolyamat, hiszen a patikus-
nak nem kell majd bevinnie a szá-
mítógépbe a kiadott orvosságok 
nevét és értékét, az új programból 
elég a receptet kinyomtatni, és mi-
után a beteg kézjegyével ellátta, 
máris viheti az orvosságait.

húzd meg, ereszd meg
Az elektronikus receptek beveze-

tése nem most először téma Romá-
niában. 2011 februárjában írták alá 
Bukarestben annak a két projektnek 
a finanszírozási szerződését, amely az 
e-receptek és e-kórlapok bevezetését 
célozzák. Akkor az aláíráson jelen 
lévő Moldován József távközlési 
államtitkár azt mondta, a projekte-
ket eredetileg 2009-ben indították 
útnak, ám mivel az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár nem tudott 
időben megfelelni a kiírás feltételei-
nek, akkor kifutottak a határidőből. 
Akkor Moldován úgy nyilatkozott, 
hogy az elektronikus receptek beve-
zetésének határideje 12 hónap. 

Nemhogy a betegek, az orvosok és patikusok sem tudnak eleget az e-receptről. Júliusig biztosan marad a papír és a parafa

Hargita Megye Tanácsa az 2003/52-es számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette, weboldalán megjelentette 

és közzéteszi a következő tervezetet:

Elnöki rendelettervezet, az 2011/1236-os a Hargita megye tulajdoná-
ba és a Hargita Megye Tanácsa ügyintézésében lévő szolgálati és interven-
ciós lakások szétosztási kritériumrendszere jóváhagyására kiadott elnöki 
rendelet, melléklete kiegészítésére.

Az elnöki rendelettervezet tanulmányozható Hargita Megye Taná-
csának weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a megyei 
tanács főbejáratánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek tisztázása érdekében a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Kovács Zoltán, Hargita Me-
gye Tanácsa Vagyongazdálkodási részlegének tanácsosa. Elérhetőség: 203-as 
iroda, telefon: 0266–207791, 0734–994360.

Óvodanapok a Kis herceg napköziben. Aprók tánchá-
zával kezdődtek tegnap a csíkszeredai Kis herceg Napközi Otthon-
ban az egész héten át tartó óvodanapok. A kicsik ma Szelterszbe ki-
rándulnak, holnap pedig a világ népeinek gyermekdalaiból tartanak 
vetélkedőt. Pénteken, a gyermeknapon sportjátékokat szerveznek 
számukra, majd mindenki ehet az óvoda nagy ünnepi tortájából. 
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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 áfa� zetőként 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  Hecser Zoltán

hargitanépe

Nincs árvízveszély a megyében, 
annak ellenére, hogy az Orszá-
gos Meteorológiai Szolgálat az 
elmúlt napon sárga, intenzív 
esőzéseket jelző riasztást ren-
delt el. A meteorológusok sze-
rint az elkövetkezőkben nem 
kell jelentős mennyiségű csa-
padékra számítani. A patakok 
medrében sem emelkedett meg 
a vízszint annyira, hogy áradás-
tól kelljen tartani – tudtuk meg 
a vízügyi igazgatóság megyei 
illetékesétől.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egyelőre nem kell árvízve-
szélytől tartani Hargita 
megyében az elmúlt idő-

szakban lehullt jelentős csapadék-
mennyiség és az elrendelt sárga 
riasztás ellenére sem – állítják a 

szakértők. 
– Bár az elmúlt napokban 

nagyon sok csapadék esett a tér-
ségben, a patakok vízhozama nem 
emelkedett a � gyelmeztető szin-
tig, tehát nem áll fenn annak ve-
szélye, hogy kilépjenek a medrük-
ből. A csíkszépvízi és balánbányai 
gátaknál felgyűlt vízmennyiséget 
folyamatosan engedjük le, hogy 
az esővizet is képesek legyenek 
befogadni a víztározók, de emi-
att sem történhetnek áradások. 
Egyelőre nem kell aggódni, mivel 
nem úgy tűnik, hogy a patakmed-
rek kapacitását túllépné a lehullt 
csapadékmennyiség – mondta el 
megkeresésünkre Miklós Géza, 
az Olt Vízügyi Igazgatóság Csík-
szeredai Szakaszmérnökségének 
igazgatója.

Mint ismeretes, az Országos 
Meteorológiai Szolgálat többek 

között Hargita, Kovászna és Ma-
ros megye északi részére adott ki 
első fokozatú, azaz sárga riasztást 
a tegnapi napra, amelyet az esőzé-
sek elmúltával vontak vissza. 

– Hargita megye déli részein 
esett jelentősebb mennyiségű csa-
padék, ennek függvényében volt 
érvényben a sárga jelzés tegnap 
este 8 óráig – tájékoztatott Pál 
Imre, a marosvásárhelyi meteoro-
lógiai központ munkatársa. Hoz-
zátette, ma és holnap még lehet 
esőre számítani, az előrejelzések 
szerint a megye egyes részein a 
csapadékmennyiség meghalad-
hatja a négyzetméterenkénti 15-
20 litert is. A további előrejelzések 
szerint csütörtökön helyenként 
futó záporokra, pénteken változó 
időjárásra, emellett pedig nyugat-
ról érkező hidegfrontra lehet szá-
mítani, de nem lesznek már nagy 
esőzések a megye területén, ami 
miatt sárga vagy narancssárga ri-
asztást kelljen elrendelni.

– Csíkszeredában mindössze 
a Márton Áron és a Hunyadi Já-
nos utca kereszteződésében ta-
lálható Román Fejlesztési Bank 
(BRD) környékén van prob-
léma, ott a csatorna nem volt 
képes elnyelni az úton felgyűlt 
vizet, ezért nagyobb pocsolya 
alakult ki az elmúlt napokban 
– tudtuk meg Zólya Lászlótól, a 
Harvíz Rt. vezérigazgatójától. – 
Nem volt különösebb gond, az 
említett eset kivételével nem 
voltak jellemzők a nagyobb 
pocsolyák a városban. A csator-
nákba az elmúlt napokban sok 

esővíz folyt be, így a derítőállo-
máson is megkétszereződött a 
hozam, de nem volt olyan prob-
léma, amit ne lehetett volna 
elhárítani. A bank környékén a 

vízelvezető rendszer cseréjére a 
következő évben sort kerítünk, 
így majd ott is megszűnik ez a 
fennálló áradásgócpont – közöl-
te Zólya.

VISSZAVONTÁK AZ ELSŐ FOKOZATÚ, SÁRGA RIASZTÁST A MEGYE TERÜLETÉN

Nem áll fenn az áradás veszélye

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

A kiadós esőzések nyomán méretes tócsák alakultak ki Csíkszeredában FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD
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Hargita Megyei KépzőMűvészeK tárlata

Fiatal művészek kapcsolódtak be 

soKan szívesen dolgoznánaK a nyári vaKációban

Diákmunka – szervezett keretek nélkül

A Hargita megyében alkotó vagy 
innen elszármazott hivatásos 
képzőművészek számára min
den évben kiállítófelületet biz
tosít a Hargita Megyei Kulturá
lis Központ egy éves tárlat ke
retében. Idén több mint hatvan 
alkotás került a szakmai zsűri 
elé, amelyből negyven része a 
2012-es Hargita Megyei Képző
művészek tárlatának.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Általános elismerésnek ör-
vend nemcsak Hargita 
megyében, de a székely-

földi képzőművészek körében is 
az a sok itt tevékenykedő alkotó, 
akiknek jelenléte művészeti köz-
ponttá avanzsálta Csíkszeredát. 

Ennek ellenére a Hargita Megyei 
Képzőművészek tárlatának szer-
vezője és zsűritagja, Botár László 
képzőművész szerint a kiállításra 
több jelentkezőt vártak. A be-
küldött hatvan munka zömét a 
megyében élő művészek alkotásai 
képezik, a külföldre származottak 
közül idén nagyon kevesen küld-
tek munkákat. 

– Egy kis érdektelenséget ér-
zek a képzőművészek részéről, 
ennek ellenére a zsűri által kivá-
lasztott negyven munkából mű-
fajilag és tematikailag is nagyon 
színes és szerteágazó, a japán 
grafikától a posztexpresszionista 
stílusig terjedő kiállítást tudtunk 
összeállítani – mondta Botár. 
A kiállítás anyagából a szakmai 
zsűri főként azoknak a fiatal mű-
vészeknek az alkotásait emeli ki, 

akik először jelentkeztek a me-
gyei tárlatra, így említhető Bartis 
Elemér két grafikája, a Trója és 
a Fékpofa, valamint Szabó Csa-
ba gránit azték szobra, amely az 
Álomszuszék címet viseli. Botár 
László mellettük még kiemelte 
Fülöp György kerámiamunkáit, 
illetve Lőrincz Imre Levente és 
Szabó Csaba alkotásait. – A fiata-
lok jelenléte bizonyítja, hogy van 
utánpótlás. Mi azt szeretnénk, ha 
minél többen jelentkeznének erre 
a kiállításra, hiszen ez jó alkalom 
arra, hogy közös felületen kohe-
rens képet mutathassunk a megye 
képzőművészeti életéről a közön-
ségnek. Az idei kevés jelentkező 
miatt úgy döntöttünk, 2013-ban 
új kihívás elé állítjuk az alko-
tókat, tematikai meghatározást 
adunk, és díjjal jutalmazzuk a 

legjobb alkotásokat – nyilat-
kozta Botár. A Hargita Megyei 
Képzőművészek Tárlata a Csíki 

Székely Múzeum Kossuth Lajos 
utcai kiállítótermében tekinthe-
tő meg június 8-ig.

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 ta
pasztalatok alapján 100150 
ilyen jellegű szerződésnél több
re nem is számítanak a megye 
szintjén.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Avakáció közeledtével ak-
tuális téma a diákok 
mun kavállalása a szünidő 

alatt. A diákok, diáktanácsok, 
munkál tatók és a megyei munka-
erő-elhelyező ügynökség bevoná-
sával kérdeztünk rá ennek törvé-
nyes hátterére, a munkakeresési 
fó  rumok 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-
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.

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

Indulók és profik. Jövőre tematikai megkötéssel hirdetik meg a tárlatot fotó: balázs árpád
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aktív sportélet, kiépülő infrast
ruktúra, feljavított és új funkci
ót kapott épületek létesültek a 
községben. Mindezek mellett 
a csíkszentmártoni önkormány
zat felkarolja a civil szféra, a 
gazdák, a helyi ifjúság részéről 
történő kezdeményezéseket, és 
a lehetőségei szerint segít ezek 
megvalósításában.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kevés település mondhatja 
el magáról, hogy működő 
szennyvízelvezető hálóza-

ta van. Ilyen falu Csíkszentmárton, 
ahol a szennyvízcsatorna a lakosság 
75 százalékának áll rendelkezésére, 
a vezeték az egyének telekhatáráig 
pályázati pénzből kiépült.

– A maradék 25 százalékra is 
gondolunk, remélhetőleg az elkö-
vetkező években pályázati úton az 
elmaradt szakaszokon is kiépül a 
hálózat, amit rá lehet majd csatla-
koztatni a gerincvezetékre – szá-
molt be lapunknak Gergely András, 

Csíkszentmárton polgármestere. A 
településen az elmúlt időszakban 
sportbázis létesült, amely tavaly 
műgyepes pályával egészült ki. A 
létesítményben gyakorlóteret kap-
nak a különböző egyesületek, moz-
galmak, mint a helyi tánccsoport 
és a fúvószenekar, emellett pedig a 
teremsportokat űző csapatok is itt 
edzenek, de időnként különböző 
kiállításoknak is helyet ad a léte-
sítmény. A volt fogdaépület is új 
köntösbe öltözött, mára már a Baka 
János Könyvtárközpont nevet vise-
li, ahol a könyvtár mellett időszakos 
helytörténeti kiállításokat is megte-
kinthetnek a látogatók. Az épület 
szomszédságában egy 18–19. szá-
zadban épült, lomtárnak használt 
romhalmazt is sikerült felújítani, a 
közösség számára hasznos, új ren-

deltetést kapott épület: ravatalozó-
ként használják a lakosok.

– Kár lett volna, ilyen romos 
állapotban maradjon a könyvtár 
szomszédságában az épület. Így 
legalább nem kellett új helyet ke-
resni a ravatalozónak, amit nem 
a semmiből kellett felépíteni. 
Ezeknek a megvalósításoknak a 

támo gatásában, és az ezt megelő-
ző lobbitevékenységekben is sokat 
segített a megyei önkormányzat, 
emellett pedig az RMDSZ-es 
képviselők is sokszor közbenjár-
tak a kormánypénzek lehívásában, 
amikor a legnagyobb szükség volt 
rá – összegezte Csíkszentmárton 
polgármestere.

Kiépülő infrastruKtúra, táMogatást nyerő KezdeMényezéseK

Mozgalmas sport- és kulturális élet

Többnapos, a helyi értékekre ala
puló falunapokra készülnek csík-
szentmártonban. Az eseményso
rozat programkínálatában töb
bek között szerepel zeneoktatás, 
ügyességi vetélkedők, képzőmű-
vészeti kiállítás, főzőverseny, 
ál latkiállítás, tűzoltóverseny, 
nö  vényvédelmi szakmai fórum, 
vadászkiállítás, sportrendezvé
nyek, színházi, néptánc és nép
zenei előadások. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Messziről érkezett „celeb” 
nélkül is színes és tar-
talmas kikapcsolódási, 

szórakozási lehetőséget kínál a 
Csíkszentmártoni Falunapok ren-
dezvénysorozata. 

– A kínálat gazdag, de a ren-
dezvénysorozat viszonylag szerény 
költségvetésű, főként saját értéke-
ink előtérbe helyezését tartottuk 

szem előtt – nyilatkozta Gergely 
András polgármester. A szerve-
zők inkább a település 35 tagú 
fúvószenekarának, a szomszéd 
községből érkező népi muzsikusok 
fellépéseivel vagy a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes tánc-
játékával tennék emlékezetessé az 
idei falunapokat, természetesen 
olyan, immár hagyományossá vált 
programok mellett, mint a nagy-
bográcsos főzőverseny, a tűzoltó-
vetélkedő vagy a Primula-kupáért 
kiírt minifocitorna. – Bármerre 
jártunk a világban, azt tapasztal-
tuk, hogy az egyes települések, 
térségek lakosai mindenfelé büsz-
kék saját értékeikre. Így ki adna, 
ha nem mi, fellépési lehetőséget a 
község fúvószenekarának, amely 
egyre jobban muzsikál?

Meggyőződéssel állítom, hogy 
a befektetés a saját értékeinkbe 
hosszabb távon hatványozottan 
megtérül – fejtette ki Gergely. A 

csíkszentmártoni önkormányzat-
nak oroszlánrésze volt a térség fú-
vószenekari életének újjáéleszté-
sében, a mozdonyszerepet ezután 
is vállalnák. A Művészeti Népis-
kolával közösen álmodták meg az 

idei nyárra tervezett fúvóstábort, 
amelyen a környék valamelyik 
zenekarában már aktív szerepet 
vállaló vagy olyan pályakezdő fia-
tal muzsikusokat várnak, akik be-
lépni készülnek valamelyik fúvós-
csapatba.

– Nagyjából száz muzsikusra 
számítunk, a rendezvényre min-
denképpen szükség van, hiszen 
valahogyan pótolni kell azt az űrt, 
amit a nagytiszteletű Kelemen An-
tal hagyott maga mögött, aki halá-
la előtt rendszeresen megszervezte 
Rétyen a székely fúvósok oktatását 
– nyilatkozta Csíkszentmárton 
polgármestere. Az elöljáró kiemelt 
eseményként említette a Baka Já-
nos Könyvtárközpont falára fris-
sen felkerült, a névadót ábrázoló, 
Sárpátki Zoltán által készített 
dombormű, illetve emléktábla ava-
tását. 

– Baka János szinte elfelejtett 
személyiség, noha a kántortaní-
tóként kifejtett élénk közéleti, 
egyházi, kulturális tevékenysége 
méltóvá teszi az emlékezésre. Ne-
véhez kapcsolódik például a kör-

nyék katolikus templomaiban so-
káig használt, Erdélyegyházmegyei 
Éne keskönyv, amelyben Kájoni 
János munkáit hangszerelte újra 
orgonára, és amely a székely kán-
tortanítók nélkülözhetetlen kézi-
könyvévé vált, de adott ki didak-
tikai, módszertani szakkönyvet is. 
Munkásságáért a pápai arany Bene 
Merenti Érdemrenddel tüntették 
ki – emlékezett a helyi könyvtár 
névadójára Gergely. Az avatóün-
nepség mellett a falunapi program 
tartalmaz például többek között 
ügyességi vetélkedőket, sport-
tevékenységet, tűzoltóversenyt, 
Mátyás József képzőművész tár-
latának megnyitóját, gyereknapi 
játékokat, vadászkiállítást, a he-
lyi gazdaságokból kikerülő állat-
állomány szemléjét, néptáncbe-
mutatókat, 3D-s vetítést, illetve 
nagybográcsos főzőversenyt. A 
szervezők ígérete alapján érde-
mes lesz a közelgő hétvégén el-
látogatni Csíkszentmártonba, a 
részletes program megtalálha-
tó a község honlapján, a www.
csikszentmarton.ro oldalon.

Tárlat a Baka János Könyvtárközpontban. A kultúra szolgálatában az egykori fegyház fotó: tamás attila

Az Alcsík Sportegyesület révén, amelyet 10 község alapított, virág-
zó sportélet van Csíkszentmártonban is, hiszen 80 leigazolt hely-
béli gyerek is sportol az egyesületben. 

– Ezt a hozzáállást és fejlődést látva megérte létrehozni és mű-
ködtetni a sportbázist – fejezte ki elégedettségét Gergely András 
polgármester. Az önkéntes tűzoltócsapatunk is aktívan tevékeny-
kedik a községben, tavaly harmadikok lettek az országos szinten 
megrendezett tűzoltókupán – mondta el Gergely.

– Jó folyamat indult el Csíkszentmártonban, részünkről igyek-
szünk támogatni a helyi kezdeményezéseket. Szívesen bábáskodnánk 
például egy ifjúsági szervezet beindítása mellett is, várjuk a vállalko-
zó szellemű fiatalokat. A következő hetekben beindulhat az állatpiac 
is, hiszen közösségi és gazdaszinten megvan az igény rá. Bízunk ben-
ne, hogy a közeljövőben megérkezik a zöld jelzés a szakhatóságoktól 
a piacnyitást illetően, hiszen megteremtettük az EU-s normák által 
előírt feltételeket a helyszínen – bizakodott az elöljáró.

Az Úz-völgye érzékeny pont, a megyésítéskor a szom-
széd megyéhez csapott, az egykori honvédkaszárnyák 
helyén létesített tábor, csíkszentmártoni területek visz-
szaszerzése prioritása a helyi önkormányzatnak. Az ot-
taniakkal egyik tárgyalássorozat sem vezetett eredmény-
re, így feltehetően jogi úton próbálják majd orvosolni a 
szentmártoniak az elszakított területek jövőjét. Gergely 
András polgármester a tapasztalatokra építve egyelőre 
nem túlzottan optimista. – Csak a székelyföldi ma-
gyarok összefogásával, a magyarság politikai, kulturális 
vezetőinek támogatásával, határozott fellépésével lehet 
majd talán egyszer sikerre vinni az Úz-völgye ügyét – 
nyilatkozta az elöljáró. Történelmi elégtétel lenne pedig 
a völgy egykor idetartozó részének újbóli birtokba vé-
tele, hiszen a hadászati szempontból kiemelt fontossá-
gú helyszín mindkét világháborúban nevezetes csaták 
helyszíne volt, ahol a magyar honvédek küzdöttek. A 
szocializmus múlttitkoló politikája visszafordíthatatlan 

károkat okozott, felrobbantották és eltüntették az egy-
kori bunkersort, amely ma kiemelt turisztikai attrakció 
lehetne. Ott van azonban az elesett katonáknak emlé-
ket állító kápolna, ahol évről évre növekedik a látogatók 
száma, az elmúlt év augusztusában szervezett megemlé-
kezésen félezer ember látogatott a helyszínre. Szerencsé-
re több civilszervezetnek a szíve csücske az Úz-völgye, 
azon munkálkodnak, hogy a meglévő emlékművek 
felújítása mellett a haditemető hantjai méltó gondozást 
kapjanak, az elesettek feje fölé pedig a kidöntöttek he-
lyére új fejfák kerüljenek. Ismeretterjesztő film is készül 
a völgyről, szegedi filmesek elevenítik fel Úz-völgye vér-
zivataros eseményeit. – A táj, a történelmi helyszínek, a 
térség sajátságos kultúrája, népszokások, az itt élők által 
megtermelt hagyományos termékek képezhetnék egy 
jól működő turisztikai rendszer alapjait, amely fő- vagy 
mellékjövedelem-forrásként segíthetné az itt élőket – 
fogalmazott a jövőt tervezve Gergely.

a befeKtetés a Helyi értéKeKbe Hatványozottan Megtérül

Színes rendezvénysorozatra készülnek Csíkszentmártonban

Összefogással az úz-völgyéért
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Aktív sportélet, kiépülő infrast-
ruktúra, feljavított és új funkci-
ót kapott épületek létesültek a 
községben. Mindezek mellett 
a csíkszentmártoni önkormány-
zat felkarolja a civil szféra, a 
gazdák, a helyi ifjúság részéről 
történő kezdeményezéseket, és 
a lehetőségei szerint segít ezek 
megvalósításában.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kevés település mondhatja 
el magáról, hogy működő 
szennyvízelvezető hálóza-

ta van. Ilyen falu Csíkszentmárton, 
ahol a szennyvízcsatorna a lakosság 
75 százalékának áll rendelkezésére, 
a vezeték az egyének telekhatáráig 
pályázati pénzből kiépült.

– A maradék 25 százalékra is 
gondolunk, remélhetőleg az elkö-
vetkező években pályázati úton az 
elmaradt szakaszokon is kiépül a 
hálózat, amit rá lehet majd csatla-
koztatni a gerincvezetékre – szá-
molt be lapunknak Gergely András, 

Csíkszentmárton polgármestere. A 
településen az elmúlt időszakban 
sportbázis létesült, amely tavaly 
műgyepes pályával egészült ki. A 
létesítményben gyakorlóteret kap-
nak a különböző egyesületek, moz-
galmak, mint a helyi tánccsoport 
és a fúvószenekar, emellett pedig a 
teremsportokat űző csapatok is itt 
edzenek, de időnként különböző 
kiállításoknak is helyet ad a léte-
sítmény. A volt fogdaépület is új 
köntösbe öltözött, mára már a Baka 
János Könyvtárközpont nevet vise-
li, ahol a könyvtár mellett időszakos 
helytörténeti kiállításokat is megte-
kinthetnek a látogatók. Az épület 
szomszédságában egy 18–19. szá-
zadban épült, lomtárnak használt 
romhalmazt is sikerült felújítani, a 
közösség számára hasznos, új ren-

deltetést kapott épület: ravatalozó-
ként használják a lakosok.

– Kár lett volna, ilyen romos 
állapotban maradjon a könyvtár 
szomszédságában az épület. Így 
legalább nem kellett új helyet ke-
resni a ravatalozónak, amit nem 
a semmiből kellett felépíteni. 
Ezeknek a megvalósításoknak a 

támo gatásában, és az ezt megelő-
ző lobbitevékenységekben is sokat 
segített a megyei önkormányzat, 
emellett pedig az RMDSZ-es 
képviselők is sokszor közbenjár-
tak a kormánypénzek lehívásában, 
amikor a legnagyobb szükség volt 
rá – összegezte Csíkszentmárton 
polgármestere.

Kiépülő infrAstruKtúrA, táMogAtást nyerő KezdeMényezéseK

Mozgalmas sport- és kulturális élet

többnapos, a helyi értékekre ala-
puló falunapokra készülnek Csík
szentmártonban. Az eseményso-
rozat programkínálatában töb-
bek között szerepel zeneoktatás, 
ügyességi vetélkedők, képzőmű
vészeti kiállítás, főzőverseny, 
ál latkiállítás, tűzoltóverseny, 
nö  vényvédelmi szakmai fórum, 
vadászkiállítás, sportrendezvé-
nyek, színházi, néptánc és nép-
zenei előadások. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Messziről érkezett „celeb” 
nélkül is színes és tar-
talmas kikapcsolódási, 

szórakozási lehetőséget kínál a 
Csíkszentmártoni Falunapok ren-
dezvénysorozata. 

– A kínálat gazdag, de a ren-
dezvénysorozat viszonylag szerény 
költségvetésű, főként saját értéke-
ink előtérbe helyezését tartottuk 

szem előtt – nyilatkozta Gergely 
András polgármester. A szerve-
zők inkább a település 35 tagú 
fúvószenekarának, a szomszéd 
községből érkező népi muzsikusok 
fellépéseivel vagy a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes tánc-
játékával tennék emlékezetessé az 
idei falunapokat, természetesen 
olyan, immár hagyományossá vált 
programok mellett, mint a nagy-
bográcsos főzőverseny, a tűzoltó-
vetélkedő vagy a Primula-kupáért 
kiírt minifocitorna. – Bármerre 
jártunk a világban, azt tapasztal-
tuk, hogy az egyes települések, 
térségek lakosai mindenfelé büsz-
kék saját értékeikre. Így ki adna, 
ha nem mi, fellépési lehetőséget a 
község fúvószenekarának, amely 
egyre jobban muzsikál?

Meggyőződéssel állítom, hogy 
a befektetés a saját értékeinkbe 
hosszabb távon hatványozottan 
megtérül – fejtette ki Gergely. A 

csíkszentmártoni önkormányzat-
nak oroszlánrésze volt a térség fú-
vószenekari életének újjáéleszté-
sében, a mozdonyszerepet ezután 
is vállalnák. A Művészeti Népis-
kolával közösen álmodták meg az 

idei nyárra tervezett fúvóstábort, 
amelyen a környék valamelyik 
zenekarában már aktív szerepet 
vállaló vagy olyan pályakezdő fia-
tal muzsikusokat várnak, akik be-
lépni készülnek valamelyik fúvós-
csapatba.

– Nagyjából száz muzsikusra 
számítunk, a rendezvényre min-
denképpen szükség van, hiszen 
valahogyan pótolni kell azt az űrt, 
amit a nagytiszteletű Kelemen An-
tal hagyott maga mögött, aki halá-
la előtt rendszeresen megszervezte 
Rétyen a székely fúvósok oktatását 
– nyilatkozta Csíkszentmárton 
polgármestere. Az elöljáró kiemelt 
eseményként említette a Baka Já-
nos Könyvtárközpont falára fris-
sen felkerült, a névadót ábrázoló, 
Sárpátki Zoltán által készített 
dombormű, illetve emléktábla ava-
tását. 

– Baka János szinte elfelejtett 
személyiség, noha a kántortaní-
tóként kifejtett élénk közéleti, 
egyházi, kulturális tevékenysége 
méltóvá teszi az emlékezésre. Ne-
véhez kapcsolódik például a kör-

nyék katolikus templomaiban so-
káig használt, Erdélyegyházmegyei 
Éne keskönyv, amelyben Kájoni 
János munkáit hangszerelte újra 
orgonára, és amely a székely kán-
tortanítók nélkülözhetetlen kézi-
könyvévé vált, de adott ki didak-
tikai, módszertani szakkönyvet is. 
Munkásságáért a pápai arany Bene 
Merenti Érdemrenddel tüntették 
ki – emlékezett a helyi könyvtár 
névadójára Gergely. Az avatóün-
nepség mellett a falunapi program 
tartalmaz például többek között 
ügyességi vetélkedőket, sport-
tevékenységet, tűzoltóversenyt, 
Mátyás József képzőművész tár-
latának megnyitóját, gyereknapi 
játékokat, vadászkiállítást, a he-
lyi gazdaságokból kikerülő állat-
állomány szemléjét, néptáncbe-
mutatókat, 3D-s vetítést, illetve 
nagybográcsos főzőversenyt. A 
szervezők ígérete alapján érde-
mes lesz a közelgő hétvégén el-
látogatni Csíkszentmártonba, a 
részletes program megtalálha-
tó a község honlapján, a www.
csikszentmarton.ro oldalon.

Tárlat a Baka János Könyvtárközpontban. A kultúra szolgálatában az egykori fegyház fotó: tamás attila

Az Alcsík Sportegyesület révén, amelyet 10 község alapított, virág-
zó sportélet van Csíkszentmártonban is, hiszen 80 leigazolt hely-
béli gyerek is sportol az egyesületben. 

– Ezt a hozzáállást és fejlődést látva megérte létrehozni és mű-
ködtetni a sportbázist – fejezte ki elégedettségét Gergely András 
polgármester. Az önkéntes tűzoltócsapatunk is aktívan tevékeny-
kedik a községben, tavaly harmadikok lettek az országos szinten 
megrendezett tűzoltókupán – mondta el Gergely.

– Jó folyamat indult el Csíkszentmártonban, részünkről igyek-
szünk támogatni a helyi kezdeményezéseket. Szívesen bábáskodnánk 
például egy ifjúsági szervezet beindítása mellett is, várjuk a vállalko-
zó szellemű fiatalokat. A következő hetekben beindulhat az állatpiac 
is, hiszen közösségi és gazdaszinten megvan az igény rá. Bízunk ben-
ne, hogy a közeljövőben megérkezik a zöld jelzés a szakhatóságoktól 
a piacnyitást illetően, hiszen megteremtettük az EU-s normák által 
előírt feltételeket a helyszínen – bizakodott az elöljáró.

Az Úz-völgye érzékeny pont, a megyésítéskor a szom-
széd megyéhez csapott, az egykori honvédkaszárnyák 
helyén létesített tábor, csíkszentmártoni területek visz-
szaszerzése prioritása a helyi önkormányzatnak. Az ot-
taniakkal egyik tárgyalássorozat sem vezetett eredmény-
re, így feltehetően jogi úton próbálják majd orvosolni a 
szentmártoniak az elszakított területek jövőjét. Gergely 
András polgármester a tapasztalatokra építve egyelőre 
nem túlzottan optimista. – Csak a székelyföldi ma-
gyarok összefogásával, a magyarság politikai, kulturális 
vezetőinek támogatásával, határozott fellépésével lehet 
majd talán egyszer sikerre vinni az Úz-völgye ügyét – 
nyilatkozta az elöljáró. Történelmi elégtétel lenne pedig 
a völgy egykor idetartozó részének újbóli birtokba vé-
tele, hiszen a hadászati szempontból kiemelt fontossá-
gú helyszín mindkét világháborúban nevezetes csaták 
helyszíne volt, ahol a magyar honvédek küzdöttek. A 
szocializmus múlttitkoló politikája visszafordíthatatlan 

károkat okozott, felrobbantották és eltüntették az egy-
kori bunkersort, amely ma kiemelt turisztikai attrakció 
lehetne. Ott van azonban az elesett katonáknak emlé-
ket állító kápolna, ahol évről évre növekedik a látogatók 
száma, az elmúlt év augusztusában szervezett megemlé-
kezésen félezer ember látogatott a helyszínre. Szerencsé-
re több civilszervezetnek a szíve csücske az Úz-völgye, 
azon munkálkodnak, hogy a meglévő emlékművek 
felújítása mellett a haditemető hantjai méltó gondozást 
kapjanak, az elesettek feje fölé pedig a kidöntöttek he-
lyére új fejfák kerüljenek. Ismeretterjesztő film is készül 
a völgyről, szegedi filmesek elevenítik fel Úz-völgye vér-
zivataros eseményeit. – A táj, a történelmi helyszínek, a 
térség sajátságos kultúrája, népszokások, az itt élők által 
megtermelt hagyományos termékek képezhetnék egy 
jól működő turisztikai rendszer alapjait, amely fő- vagy 
mellékjövedelem-forrásként segíthetné az itt élőket – 
fogalmazott a jövőt tervezve Gergely.

A befeKtetés A helyi értéKeKbe hAtványozottAn Megtérül

Színes rendezvénysorozatra készülnek Csíkszentmártonban

Összefogással az úzvölgyéért
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hirdetések

Körkép
gyergyó

Mezei beMutatta a száMvevőszéki jegyzőkönyvet

A sajtó megnézhette, de nem használhatja a dokumentumot
Mezei jános, gyergyó szent mik
lós polgármestere bemutatta azt 
a számvevőszéki jegyzőkönyvet, 
amelynek említése nagy port ka
vart az utóbbi tanácsülésen. a 
sajtósok a tegnapi tájékoztatón 
kézbe vehették a dokumentumot, 
de nem készíthettek fotómásola
tot róla, és nem használhatják fel 
a benne foglalt információkat.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Milyen formában mutassam 
be, így felmutassam? – lo-
bogtatott egy iratot Me-

zei János tegnapi sajtótájékoztatóján, 
amikor a Hargita Népe kérte, hogy 
mutassa be a 2011-ben kiállított 
számvevőszéki jegyzőkönyvet. Mi-
után az 2001/544-es, közérdekű in-

formációk nyilvánosságra hozatalát 
szabályozó törvényre hivatkoztunk, 
a polgármester utasította titkárnő-
jét, hogy hozza a dokumentumot. 
Előtte azonban figyelmeztetett, 
hogy előbb engedélyt kell kérnie a 
számvevőszéktől, ugyanis a jegyző-
könyvet ők állították ki, és szerinte 
az intézmény engedélye nélkül nem 
hozhatja nyilvánosságra a tartalmát. 
A dokumentumból nagyon gyor-
san, a részleteket elhadarva felolvasta 
azt a részt, amelyben elmarasztalják 
egy 35 000 lejes ügyvédi költség ki-
fizetése miatt, és hosszasan ecsetelte, 
miért volt szükséges ügyvédi irodá-
hoz fordulnia, noha a polgármesteri 
hivatalnak vannak jogászai. Ugyan-
akkor azt is kifejtette, hogy két pert 
is megnyert Bíró Emesével, a tiszt-
ségéből felfüggesztett főkönyvelővel 

szemben, akit kártérítésre kötelezett 
az igazságszolgáltatás. Bíró Emese 
egyébként az RMDSZ színeiben 
polgármesterjelöltként induló Lázár 
Zoltán felesége, akivel Mezei ko-
rábban tettlegességig fajuló vitába 
keveredett. Ezután átadta az iratot 
az újságíróknak, felhívva a figyel-
müket, hogy magánemberként 
megnézhetik, de a benne foglalt 
információkat nem használhatják, 
és nem készíthetnek fotómásolatot 
róla. Sőt rászólt a Fény TV opera-
tőrére – jogi felelősségre vonást is 
kilátásba helyezve –, aki adott pil-
lanatban kamerájával ráközelített 
az iratra, és arra kérte, törölje azt 
a részt, amit a jegyzőkönyvről fel-
vett. A Hargita Népe azon kérdé-
sére, hogy ma reggel nyolc órakor 
rendelkezésünkre bocsátaná-e úgy 

a dokumentumot, hogy jegyzetel-
hessünk belőle, kijelentette: „Ma-

gánszemélyként bármikor megnéz-
hető, de újságíróként nem.”  

gálaműsorral zárja féléves kö
zös tevékenységét a gyer gyó
szentmiklósi Hóvirág nép tánc
együttes és a Caritas esély Prog
ramja. az énekelve táncolunk 
című előadást gyer gyó szék több 
településén is bemutatják a kö
vetkező időszakban, legközelebb 
az alfalvi napok nyitórendezvé
nyeként ma 17 órakor a Petőfi 
sándor Művelődési Házban.

 
Miklós réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Heti egy alkalommal tánc-
oktatásra, havonta egy-
szer művészeti foglalko-

zásokra gyűlnek össze egészséges 
és mozgássérült gyermekek – a 
közel fél éve zajló tevékenységeket 
a MOL Románia Gyermekgyógyí-
tó programja révén, a Közösségért 
Alapítvány támogatásával tartja 
a gyergyószentmiklósi Hóvirág 
Néptáncegyüttes és a Caritas Esély 
Programja. A szakemberek értéke-
lése szerint a terápia elérte a várt ha-
tást, az ének- és táncoktatás nagyban 
hozzájárult a mozgássérült gyerme-
kek ritmusérzékének fejlődéséhez, a 
művészeti foglalkozások a szépérzék 

fejlődéséhez, az egészséges társaikkal 
való együttlét pedig jótékony hatás-
sal van közérzetükre. 

– A gyermekek szeretik, várják 
ezeket a foglalkozásokat, hiszen 

így a munka mellett esélyük van az 
ismerkedésre, barátkozásra is, ami 
segít a beteg gyermekek elfogadta-
tásában, könnyebbé válik számukra 
a beilleszkedés is. Tervezzük a prog-

ram folytatását, akár önkéntes ala-
pon is – mondta el Pupák-Felméri 
Zsuzsa mozgás- és táncterapeuta. 

– Az első találkozás óta na-
gyon sokat alakultak a gyermekek. 

Megtanulták, hogyan viszonyul-
janak fogyatékkal élő társaikhoz, 
hogyan dolgozhatnak együtt, 
szükség esetén milyen módon 
nyújthatnak segítséget nekik. Ez 
mindenképpen előrelépés – fejtet-
te ki Gáspár Judit néptáncoktató. 
Elmondása szerint az egészséges 
gyermekeknek is sokat jelentenek 
a mozgássérült társaikkal közös 
foglalkozások, rengeteg új dolgot 
tanultak egymástól. 

A fél évig tartó közös projek-
tet gálaműsorral zárják a prog-
ramvezetők és a résztvevők: Gyer-
gyószentmiklóson már bemutat-
ták a Énekelve táncolunk című 
előadásukat, a műsorban a táncte-
rápián begyakorolt gyermekjáték-
ok kaptak hangsúlyt, ezek mellett 
a hóvirágosok produkcióit is meg-
tekinthette a közönség. Az elő-
adást a környező településeken is 
bemutatják: Alfaluban május 30-
án, Tekerőpatakon június 5-én, 
Csomafalván június 6-án, Szár-
hegyen pedig június 8-án lépnek 
színpadra. A belépés ingyenes, de 
a felajánlásokat az Esély Program 
javára, fejlesztésekre fordítják a 
szervezők.

Mezei János a jegyzőkönyvvel. Mutatta is, meg nem is fotó: jánossy alíz

A Hóvirág néptáncosai együtt léptek színpadra az Esély Alapítvány foglalkoztatottjaival fotó: miklós réka

ÜnnePélyesen zárja a közös Munkát a Caritas és a Hóvirág

Tánccal gyógyítanak



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 vol
tak a koporsóban. Úgy gondol
tuk, jobban reprezentálja a ce
remóniát egy koporsó, mint egy 
urna, főként, hogy az erdélyiek 
számára nem annyira szokvá
nyos az urnás temetés, ami fő
ként gazdasági kényszerből ala
kult 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 ügyvédem tanácsá
ra nyitottam fel, hiszen ki tudja, 
mit tettek volna bele a román fő

városban. Nem akartam drogke
reskedőként szerepelni a másnapi 
román újságok címlapján...

Visszatérve az előző kérdésre: a 
csontok szállítására nem kaptunk 
engedélyt, bár jogosan tevődik fel 
a kérdés: holttestnek számíte né
hány, hatvanéves csont. Minden
esetre nem akartunk jogi vitába 
bonyolódni a határon. Hangsúlyo
zom: jogszerűen a hamvakat nem 
vehették volna el, de magánakci
ómmal sikerült bebizonyítanom 
ennek az ellenkezőjét... Szóval a 
hatóságok célja az újratemetés 
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 SRInek. 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 meg
hátrált. 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 hangzott 
el. Jómagam az újratemetés kom
munikációjával foglalkoztam, 
nem kampányoltam. Egyébként 
pedig vállalja mindenki a felelős
séget nyilatkozataiért, tetteiért.

– Az a szóbeszéd járja, ha nem 
bukik 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, pénte
ken Gagyban a Móra Ferencről elneve
zett vers és prózamondó versenyen a tá
gabb környék, a Nyikómente, Solymosok 
vidéke, 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 Augusztinovics 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 talále 
a kiválasztott irodalmi alkotás az előadó 
korához, nem siete vagy nem modoro
san betanítotte az, aki színpadra áll.

Az elemi osztályosok közül Móravers 
elmondásáért első díjat Szőcs Dóra (I. o.), 
másodikat Zsigmond Orsolya Noémi (IV. 
o.) és ZsigmondRigó Richárd (III. o., 
mindhárman Szentábrahámról) kapott, 

3. Domokos Izabella (II. o., Rugonfalva), 
Móraprózarészletért: 2. Szőke Boglárka 
(IV., Siménfalva), 3. Simény Balázs (IV., 
Kissolymos), dicséretes Domokos Izabel
la (III., Rugonfalva). Szabadon választott 
vers előadásáért 1. Gyerkes Norbert (I., 
Csekefalva), 2. Zsigmond Orsolya Noé
mi, 3. Domokos Izabella. 

Az V–VIII. osztályosok korcsoport
jában Móraversnél 1. Pintó Magdolna 
(VII., Gagy), 2. Isztojka Máté (VIII., 
Szentábrahám), 3. Lőrinczi Zsófia 
(V., Szentábrahám), dicséretet kapott 
Jakab Aranka (VI., Kobátfalva). Mó
raprózáért 2. Isztojka Máté, 3. Jeddy 

Árpád (VII., Rugonfalva). A szabadon 
választott magyar vers kategóriában 1. 
Lőrinczi Zsófia, 2. Isztojka Máté, 3. 
Jakab Aranka, dicséretes Kardos Anna 
Adrienn (VI., Kissolymos). Teljesítmé
nyüket nem csupán oklevéllel és egy
egy szép ajándékkönyvvel jutalmazták, 
hanem sok tapssal is. A kellemes han
gulatú ünnepség után, a díjosztásnál ki
emelték azokat a kisebb településeket is 
(Küsmöd, Firtosmartonos, Csekefalva, 
Kissolymos), ahonnan, a fogyatkozó 
létszám ellenére is, idén mégis több 
versenyzőt hoztak el tanítóik, tanáraik. 
(P. Buzogány Árpád)hí
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Nagy Katalin operaénekesnő 
1937. május 22-én Csíkszeredá-
ban született. A Németországban 
élő művésznővel éppen hetven-
ötödik születésnapján beszélget-
tem. Ezúttal a Skype-ot vettük 
igénybe, bár amint megtudtam, ő 
maga ritkán internetezik...

– Születési adatait egy ember egy 
életen keresztül hordozza: szerepel a 
személyazonossági igazolványában, 
vagy adott esetben lexikonok, életrajzi 
adattárak szócikkelyeiben. Az ön neve 
mellett Csíkszereda szerepel szülővá-
rosként, bár nagyon keveset élt itt. Mi 
is a születésének a története? 

– Apám, Nagy Tibor ügyvéd 
volt Csíkszeredában, és itt ismer-
kedtek meg anyámmal, Nagy Bor-
bálával, aki tanárnő volt a helybéli 
gimnáziumban. Összeházasod-
tak, így születtem én 1937-ben 
Csíkszeredában. 

– Melyik házban született? 

– A szülőházam már nem áll, le-
bontották. Pontosan a törvényszék-
kel szemben volt, egy tizenkét szo-
bás, nagy épület, ott laktak anyám 
szülei is, de a csíkiak valószínűleg 
inkább Nagy András nevét kötötték 
hozzá, és kevesen vannak már, akik 
tudják, hogy édesanyám és Nagy 
András doktor testvérek voltak. 

– Meddig laktak Csíkszere-
dában?

– A család Csíkszeredában élt 
egészen 1940-ig, amikor apámat 
felhelyezték Kolozsvárra, és az egész 
család oda költözött. Édesanyám 
is kapott állást a gimnáziumban, 
így tulajdonképpen Kolozsváron 
nőttem fel, de hozzá kell tennem, 
hogy Csíkszeredába is állandóan 
visszamentem, úgyhogy a kapcso-
lat nem szűnt meg. Minden va-
kációt nagymamámnál töltöttük, 
Csíkszentkirályon nyaraltunk, ott 
volt a főhadiszállásunk a Tivai-féle 
kúriában – lévén, hogy Tivai Nagy 
Imre volt az üknagyapánk.

– Az édesanyja, Nagy Borbála 
egyetemet végzett, ami akkoriban 
ritkaságnak számított a csíki, a szé-
kelyföldi nők körében... Mit jelentett 
önnek az édesanyja alakja?

– Anyám nagyon érdekes egyé-
niség volt. Így visszagondolva, tulaj-
donképpen példaképemnek tekin-
tettem mindig, mert anyám nagyon 
határozott egyéniség volt, minden 
szituációban fel tudta találni magát, 
és mindig volt ötlete, sosem esett pá-
nikba, hanem mindig határozottan 
viselkedett, minden körülmények 
között.

– Van esetleg olyan írása, olyan 
szereplője, akit önről vagy a családról 
mintázott?

– Nincs. Anyám elsősorban tör-
ténelmi témájú műveket írt, s bár 
a család múltját A vén kapitányné 
című regényébe beleszőtte, a mi kis 
családunkról nem írt.

– Hogyan alakult a család élete 
1940 után?

– Apám királyi ügyész lett Ko-
lozsváron, jól ment ott sorunk, szép 
lakást kaptunk, ha nem is elsőre, de 
másodikra. Mert először a Jókai ut-
cában egy nagy blokkban kaptunk 
lakást, de nem laktunk ott sokáig, 
hanem átköltöztünk abba a nagy, vá-
rosközponti lakásba, amelyben most 
Réka, a húgom lakik, és az egész első 
emeleten mi laktunk. 1944 után 
apám ügyvéd lett ismét, és ment to-
vább az élet.

– Ön melyik iskolába járt?

– Volt egy kolozsvári leánylíce-
um, abban érettségiztem 1954-ben.

– Mikor kezdett énekelni?

– Nagyon korán kezdtem éne-
kelni, már tízéves koromban minden 
iskolai szereplésen, minden iskolai 
megmozduláson részt vettem, hol 
szavaltam, hol énekeltem, mindig 
felléptem.

– Hogyan kötelezte el magát egy 
életre az ének mellett?

– Jó hangom volt, és erre érez-
tem indíttatást. Sinkó Emma volt az 
első énektanárnőm, ott az iskolában 
ő fedezett fel engem, és nagyon bá-
torított. Érettségi után, 1956-ban 
fél évig a bábszínháznál dolgoztam 
bábszínészként. Azután a konzerva-
tóriumba jártam egészen 1963-ig, de 
már 1962-ben, ötödévesként szer-
ződtettek az operához.

– Tanárai közül kik jelentettek 
önnek a legtöbbet?

– Nekem a legtöbbet Szinberger 
Sándor jelentette, a főrendező és az 
igazgató, tőle tanultam a legtöbbet. 
Énektanárnőm a konzervatórium-
ban Adorjánné  volt, de nála kezd-
tem már 16 évesen is magánórákat 
venni. Anyám vitt el hozzá, anyuék 
is támogatták a pályaválasztásomat.

– Melyek voltak a főbb szerepei?

– Elsősorban a Carmen, azzal 
államvizsgáztam, és az volt a legna-
gyobb, legdíszesebb szerepem is. 
Aztán A trubadúrban az Azucena, 
Háry Jánosban Örzse, Bánk bánban 
Gertrudis, Az álarcosbálban Ulrica, 
a Traviatában Flora, az Anyeginben 
Olga, a My Fair Ladyben Higginsné, 
a Csárdáskirálynőben Cecília, aztán 
rengeteg kicsi apró szerep... Mindent 
megoldhattam, amit kezem ügyében 
találtam. Nagyon színes volt a re-
pertoárunk: opera, operett. Mindig 
sikerem volt. A Csárdáskirálynő volt 
a búcsúelőadásom A trubadúrral 
együtt, 1988-ban. Akkor mentem 
nyugdíjba, és 1989-ben ki is teleped-
tünk Németországba.

– Mit jelentett magyar operaéne-
kesnek lenni Romániában a kommu-
nizmus idején?

– Meg volt határozva, hogy mit 
szabadott, és mit nem szabadott 
énekelni, de ezenkívül én opera-
énekesnőként nem éreztem, hogy 
kommunista vagy nem kommunista 
érában élek.

– Jártak turnézni?

– Rengeteget. A Magyar Ope-
rának a feladatkörébe tartozott, 
hogy eljusson minden magyar lakta 
vidékre, terjeszteni a kultúrát. Szé-
kelyföldre nagyon sokat jártunk, de 
Máramarosba, Váradra, Aradra is, 
mindenhová, ahol közönséget tud-
tak szervezni, és ahol magyar lakos-
ság volt.

– Emlékszik csíkszeredai elő-
adásra?

– Hogyne. Bánk bán, Rigoletto, 
Pillangókisasszony, operettek töm-

kelege, Marica grófnő, Csárdáski-
rálynő. Rengeteg előadást elvittünk 
Csíkszeredába, nagyon sokat szere-
peltünk ott.

– Miért döntöttek a kitelepedés 
mellett?

– A férjem német. Feltétlenül 
el akart jönni, és a fiam különösen. 
Úgy gondoltam, hogy a fiam után 
akárhova megyek. Kértük a kitele-
pedést, de nem adták meg egyből, 
tizenöt évet vártunk az engedélyre. 
Úgyhogy nyugdíjazásunk után tud-
tunk kijönni, a Ceauşescu-éra végén, 
1989 augusztusában.

– Úgy tudom, a férje szobrász. Te-
hát egy tipikus kolozsvári, többnemze-
tiségű, értelmiségi házaspár voltak. Je-
lentett-e ez valami különös társaságot, 
szellemi életet abban a korszakban?

– Különösebben nem. Német, 
magyar és román barátaink egyfor-
mán voltak. Ezt jelentette nekünk 
Kolozsvár. Nálunk nemzetiségi 
probléma nem merült fel.

– Hogyan találta meg a helyét 
Németországban?

– Eleinte nem tudtam még a 
nyelvet sem, hiába tanultam köny-
vekből, amikor kijöttem, az ég 
kerekén semmit nem tudtam, úgy-
hogy muszáj volt megtanuljam a 
nyelvet. Elvégeztem egy beszéd-
kurzust, és amikor már elég jól 
beszéltem, vállaltam növendéke-
ket, magántanítványokat. Van egy 
kultúrkör (Kulturkreis), amelynek 
a keretében megindíthattam az 
énekórákat, úgyhogy azóta is ta-
nítok. Egy kisvárosban lakunk, 
Ditzingenben, Stuttgarttól 14 ki-
lométerre. Ez egy „alvóváros”, úgy 
mondják a magyarok, mert az itt 
élők nagy része Stuttgartba ingá-
zik, és csak aludni jár haza.

– Mikor járt haza utoljára?

– Elég rég nem voltam otthon, 
vagy 5-6-7 éve.

– Csíkszeredában mikor járt utol-
jára?

– Talán még akkor, amikor tur-
nézni voltunk....

– Elégedett?

– Igen, elégedett vagyok, amed-
dig a családom segítségére lehetek.

Daczó KatalinCarmenként – Láposi Dániellel

Örzseként  a Háry Jánosban 
Andrássy Gáborral

BESzélgEtéS Nagy KataliN opEraéNEKESNővEl

Carmentől Cecíliáig

Nagy Katalin Carmenként



Folytatás

A helynévkutatóknak sok 
mindenről árulkodik a 
NASKALAT név is. A 

Terkővel (Vigyázat: nem Tarkő! 
Az hegység Moldovában, ez csak 
egy szikla!) végződő Nagyhagy-
máshoz szorosan kapcsolódik a 
Csíki-havasok. Ennek északi része 
a Naskalat, Felcsík és a Gyimesek 
közé ékelődve. Nevét valószínű 
kőzettani felépítésének köszönhe-
ti. Ugyanis a Csíki-havasok teljes 
egészében kréta kori, mélytenge-
ri üledékekből áll. Ez a vonulat, 
amely a Hargitát jóval megelőzve, 
már az eocénben szárazulat volt, 
puha, mállékony agyagpalákból, 
homokkőféleségekből, márgákból, 
épül fel. Ha beázik, ragadós, agya-
gos, „galos”, azaz rögös lesz, sok 
keserűséget okozva a földművelő 
népnek. A „gal” (rög) szavunkat 
rejti tehát a Naskalat, szlávosan: 
„Nás galat”, vagyis a mi rögünk, a 
mi földünk elnevezés is, amelyből 
a mindennapi nyelvhasználatban 

a „g” betű „k” hanggá változott. 
Jelen esetben a Naskalat szó nem 
más, mint agyagos talaj. 

Székelykeresztúr közelében 
van a Gala-tető, Kisgalambfalván 
a Galat-vára. Mindkét elnevezés a 

talaj jellemzőjére utal, nevezetesen 
agyagos jellegére. Itt is, akárcsak a 
Naskalat (Nás galat) esetében, a 
kőzettani felépítés egyenes arány-
ban áll a névhasználattal, ponto-
san fedve ennek tulajdonságait.

A példákat még lehetne so-
rolni, de az eredmény mindig 
csak egy marad: székely hely-
neveink egy része szláv és ma-
gyar eredetű, de semmi esetre 
sem dák–római szavak. Hiszen 

a népvándorlás idején keletkez-
tek, és az itt átvonuló, ideig-órá-
ig megtelepedő népcsoportok 
hagyták egymásnak örökül. És 
bármennyire furcsán hangzik, 
mindaz, amit Bíró Veronika 
csíkszentimrei nyugdíjas tanító-
nő állított, és amit én az ő kérésé-
re földtani adatokkal próbáltam 
bizonyítani, talán megérdemel 
egy kis figyelmet. Hiszen egy 
századdal ezelőtt Torma Zsófia, 
az első magyar, autodidakta ré-
gésznő tatárlaki és tordosi kuta-
tásait sem vette komolyan a hi-
vatalos történelemszemlélet. Az 
idő azonban őt igazolta. Ma már 
egyre kevesebben vitatják, hogy 
a mezopotámiai írás bölcsőjét 
(Úr városa, Ninive) egy 1500 
évvel korábbi kultúrközpont, a 
Kárpát-medence ősi népeinek 
kultúrája és rovásírása előzte 
meg, innen indulva a fél világot 
meghódító útjára.

Zsigmond Enikő geológus,
Csíkszereda
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hirdetés

Roma világnap

hargitanépe

L ondonban 1971-ben, az 
első nemzetközi roma 
kon gres szuson eldöntöt-

ték, hogy minden év áprilisában 
megünneplik a romák világnapját. 
2012. május 17-én este a csíksze-
redai Szakszervezetek Mű velődesi 
Házában a romák világnapja alkal-
mából tartottunk előadást, amelyen 
virtuóz művészek, zenészek, tánco-
sok léptek fel: Csiszer G. Anna, 
Joni Ana, Balog Róbert, Sándor 

Csilla és Szabó Enikő színművész, 
és Joni Géza (hegedű), Joni Gyula 
(cimbalom) Joni Renáta (furulya), 
Horvát Gyula (zongora), Miklós 
József (klarinét), Antal Tibor (brá-
csa), Duduj Miklós (nagybőgő) 
és a Lungo Drom táncegyüttes. 
Szervezte Hargita Megye Tanácsa 
Csíkszereda megyei jogú város ön-
kormányzatával együtt. 

Joni Géza, 
Csíkszereda

Lészpediek a csíksomlyói búcsún

Milyen gát a BOgát-dOMBja, küszöB-e a gRÉCes-tető ? 

V. A dolgozat

„…s ki mindeneket összetart,
annál vagyon a szó értelme.”

2012 májusában, húsvét után 
ötven nappal újra elzarándo-
koltunk a csíksomlyói búcsúba. 

A 43 lészpedi gyermek, leányka, me-
nyecske és öregecske nem az egyedü-
li moldvai csángó csoport volt. Velük 
érkeztek meg a pusztinai asszonyok 
Nyisztor Ilona vezetésével, a gajd-
ári ifjak és öregek Mihály Szende és 
Papp Enikő Kinga tanító nénik irá-
nyításával, a diószéni asszonyok Lo-
vász Mátyás és Szász Erzsébet szerve-
zésében, a lujzikalagori csoport Szász 
Csilla tanító néni és Király Lajos 
segítségével, a somoskaiak Benke Pa-
ulina társaságában. Így jutottunk el 
a katolikusok, mondhatnám a világ 
magyarjainak legnagyobb vallásos 
megnyilvánulására.

A moldvai csángó magyarok 
csoportjának autóbuszait a Caritas 

(Hotel Salvator) parkolója fogadta 
be, Miklós Tünde képviseletében 
az ő engedélyüket és vendégszere-
tetüket élveztük. A kisbuszoknak 
és kisautóknak Gergely István 
(Tiszti) adott helyet a Fodor Ház 
udvarán. Szintén a Fodor Ház lel-
kes kolléganője, Lőrincz Gabriella 
szerezte meg a polgármesteri hiva-
taltól a behajtási engedélyeket, kö-
szönjük szépen, Isten fizesse!

Péntek éjszaka, szombatra 
virradólag indultak el a moldvai 
magyarok, hogy részesei legyenek 
a csíksomlyói Mária kegyszobrának 
tiszteletén. A csobotfalvi templom-
nál gyülekeztek szombaton reggel, 
majd onnan együtt, szervezetten 
indultak föl a nyeregbe, amolyan 
lassú „mennybemenetel” hangulat-
tal, hisz amikor az ember nagy erő-
feszítések után fölbukkan a tetőn, 
és a szeme elé tárul a keresztény ma-
gyarok sokaságának látványa, akkor 

„feljön a bőre” és elönti az a kelle-
mes érzés, ami páratlan, és amitől 
érzi az ember, hogy összetartozunk. 
Délután a csángó misén vettek részt 
a moldvai csángók, majd nyugodni 
tértek, mert hajnali négykor indul-
tak a kálvárián ki, megjárni a ke-
resztútját. Ezt mindig a pusztinaiak 
vezénylik le, őket követi a zarándo-
kok lelkes és kitartó tömege.

A moldvai magyarságnak val-
lási identitása a legerősebb, és ezt 
össze kell kapcsolni Csíksomlyó 
fogalmával, az ott megtapasztal-
ható magyarságtudat érzésével. A 
moldvai magyarság az elsők között 
érkezett a csíksomlyói pünkösdi 
búcsúra, és az utolsók közt jöttünk 
el onnan, remélve, hogy sikerült el-
nyernünk a Szűzanya kegyelmét az 
elkövetkező időszakra.

Jövőre újra ott találkozunk!
Márton Attila, 

lészpedi tanító bácsi

Csíkszenttamás látképe, háttérben a Naskalattal
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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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czi kó 
Ildikó – 0747–781698, Csík szent
király: Gerczuj Pi roska – 0744–
912658, Csík szentmárton: Potyó 
István – 0724–976659, Csík szent
miklós: Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: László Ferenc 
– 0266–325000, Nagytusnád: Pál 
Csaba – 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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.



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 ho-
kisok sportmezén – mondta a 
klubigazgató.

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).
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Tárgyalnak az edzővel és egy légióssal

Megkezdte felkészülését a HSC Csíkszereda

Podstavek a Nyitránál kezdte meg a felkészülést a következő idényre



Napról napra
SZABADIDŐ

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 formája 

(eredetileg fér� névként volt használatos), a 
Zsanett a Johanna francia alakváltozata. 

Május 30-án született
1909. Benny Goodman amerikai klari-

nétos, a „szving királya” 

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

vű líra első világirodalmi szintű képviselője 
1964. Szilárd Leó magyar születésű, az 

Egyesült Államokban élt � zikus, bio� zi-
kus, világhírű atomtudós 

Helytörténeti 
évforduló

• Száz éve, 1912. május 30-án született Je-
genyén Juhász Antal plébános, volt politikai 
fogoly. Csíkszeredában hunyt el.

• Hatvanöt éve, 1947. május 30-án tették 
közzé a Monitorul O� cialban a 162. számú 
állampolgársági törvényt. Ezzel a törvénnyel 
több százezer romániai magyar állampolgár-
ságát rendezték.

Tusványos a nagyvilágban

Az erdélyi Magyar I� úsági Tanács (MIT) 
és a magyarországi Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítvány a 23. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor keretében fotó-
pályázatot hirdet Tusványos a nagyvilágban 
címmel. Pályázati feltételek: A pályázat nyitott, 
lakóhelytől és életkortól függetlenül bárki be-
nevezhet. (A képen Tusványos-ereklyének kell 
szerepelnie.) A pályázat témái: Tusványossal 
a világ végén (legtávolabbi ponton Tusványos 
helyszínétől); Tusványossal a világ közepén 
(forró képek Tusványosról – helyszíni fotók); 
Tusványossal az „alvilágban” (legmélyebb pon-
ton Tusványos helyszínétől); Tusványossal a 
világ tetején (legmagasabb ponton Tusványos 
helyszínétől). Egy pályázó témakörönként 1 db 
fekete-fehér vagy színes digitális képet küld-
het e-mailben. Beküldési cím: fotopalyazat@
tusvanyos.ro. Határidő: július 1., tusványosi 
idő szerint 23 óra 59 perc. További informá-
ció: Magyar I� úsági Tanács iroda; telefon: 
0264–590718 naponta 11–16 óra között.

szünetel a szolgáltatás

Javítási munkálatok miatt szünetel az 
áramszolgáltatás ma 8–16 óra között Nagy-
tusnádon és Újtusnádon.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című szín-

művét ma 20 órától a csíkszentdomokosi 
közönség előtt mutatja be a Csíki Játékszín 
társulata, melynek megtekintésére érvényes 
a Kurkó Gyárfás-bérlet, ugyanakkor a hely-
színen jegyeket is lehet váltani. A kiszállást 
Hargita Megye Tanácsa támogatja a Szín-
ház Székelyföldnek című program keretén 
belül. 

Éne kel ve táncolunk
A Hóvirág Néptáncegyüttes és a Gyu-

lafehérvári Caritas EsélyProgram mozgás-
sérült gyermekeinek Éne kel ve táncolunk 
című közös előadására látogathatnak el az 
érdeklődők ma 17 órától a gyergyóalfalvi 
Petőfi  Sándor Művelődési Házba.

Kristó Tibor új könyve
Cézár pitvarában címmel jelent meg 

Kristó Tibor költő, nyugalmazott újságíró 
legújabb verseskötete. A könyvet holnap 
délután 4 órakor mutatják be a csíkszere-
dai Öt Kutya kisvendéglőben, a kötetet is-
mertetik és a szerzővel beszélgetnek Sarány 
István és Cseke Gábor szerkesztők.

Second hand
A csíkszeredai Pál Aukciósház és Galéri-

ában holnap 18 órától nyitják meg Herman 
Levente Second hand című kiállítását. Meg-
nyitóbeszédet mond: Vécsi Nagy Zoltán 
művészettörténész. A tárlatot rendezte: 
Ferencz S. Apor.

Hangverseny
A csíkszeredai Nagy István Művésze-

ti Szakközépiskola két XI. osztályos, zene 
szakos diákjának önálló előadását kísér-
hetik fi gyelemmel ma 18 órától az iskola 
aulájában. Fellép: Váta Izabella (fuvola) és 
Küsmődi Roland László (zongora).

Őrangyal-program
Ma 16 órától Őrangyal-programos év-

záró buli lesz a Segítő Mária Gimnázium 
dísztermében. Szervezők: a Hargita Me-
gyei Sport- és I� úsági Igazgatóság, a Gyu-
lafehérvári Caritas Tanácsadó Iroda Fo-
gyatékkal Élőknek, illetve a Szent Gellért 
Alapítvány.

Koncert
A Transylmania etno-rock együttes tart 

koncertet ma 20 órától a Csíki Játékszín 
nagytermében. Díszvendég: Répás Zsuzsanna 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szerveze-
te értesíti a lakosságot, hogy minden csütörtö-
kön 9 és 9.30 között ingyenes jogi tanácsadást 
tartanak a Petőfi  Sándor utca 8. szám alatti 
székházban. Előzetes bejelentkezés szükséges 
személyesen vagy az alábbi telefonszámokon: 
0266–311836, 0743–663590.
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www.parapista.com

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

– Egy alacsony, kövér, de igen gazdag úrhoz.

para

Bábelőadás

Június 1-jén, pénteken 14 órától A kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című bábelőadás bemutatóját láthatják a kicsik Csíkszeredában, 
a Csíki Játékszín Hunyadi László Kamaratermében. Az előadást 

június 5-én, kedden 10 órától és 11.30-tól is megtekinthetik. Bábkészí-
tő: Kiss Mária; díszletkivitelező: Ráduly Ernő; díszlettervező, rendező: 
Domokos Erika.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja

ACsíki Székely Múzeum 
meghívására Ablonczy 
Balázs történész, a bu-

dapesti ELTE oktatója, a Pári-
zsi Magyar Intézet igazgatója 
tart előadást A visszatért Erdély 
1940–1944 címmel ma 18 
órától a csíkszeredai Városháza 
gyűléstermében. A rendezvény 
házigazdája Gyarmati Zsolt tör-
ténész, múzeumigazgató.

A Magyarországhoz 1940. augusztus 
30-án a második bécsi döntéssel visszacsa-
tolt Észak-Erdély a magyar fennhatóság 
ötven hónapja alatt egy nagyszabású kísér-
let színtere volt: a budapesti kormányzat 
a kor mércéjével mérve is jelentős össze-
geket fordított arra, hogy a területet mo-
dernizálja és bekapcsolja a magyar állam 

rendes vérkeringésébe. Utak, 
vasutak, hidak épültek, egye-
temet állítottak fel Kolozsvá-
ron, fejlesztették a turizmust, 
a mezőgazdaságot és az ipart, 
megpróbálták villamosítani 
Székelyföldet. A nagy kísérlet 
másik célja az volt, hogy újból 
egységes magyar nemzeti térré 
tegye Erdélyt, ahol a magyar 
kultúra és nyelv hegemón sze-

rephez jut. Bár e törekvések kudarcot val-
lottak, hagyatékuk ma is jelentős az erdélyi 
magyar gondolkodásban.

Mi ez a hagyaték, hogyan nézett ki e 
négy év politikája, milyen lépések történ-
tek? Ezekre a kérdésekre keresi a választ elő-
adásában Ablonczy Balázs történész, akinek 
2011-ben jelent meg könyve a kérdésről.

A visszatért Erdély 1940–1944
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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

skandi  KészÍtette: benedeK eniKő

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.május30.

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

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