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Szentegyháza

Eljött 
a csapatváltás 

ideje
Kevesen számítottak arra, 

hogy a helyhatósági válasz-
tásokon a függetlenként induló 
Rus Sándor nyeri el Szentegyháza 
polgármesteri székét. Az újonnan 
megválasztott településve-
zető, aki 1996 és 2004 kö-
zött már vezette a kisváros 
önkormányzatát, tegnap nyilat-
kozott lapunknak.
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Nagy-KüKüllő: a fuldoKló folyó 

Benzár a Greenpeace-t 
hívja segítségül

Ha áram nélkül marad a zetelaki gát alatti vízerőmű, nem tudja továbbengedni a gátból a
turbináiba ömlő vízmennyiséget, így a Nagy-Küküllő félórákra víz nélkül marad – pusztulnak 

is az ikrák és a halak. Az udvarhelyi sporthorgászok kongatják a vészharangot, a vízügy viszont 
azt mondja, zöldenergia-termelés történik, a vízszintcsökkenés belefér. A sporthorgászok 

a Greencpeace-t hívták segítségül. > 4. oldal

Sokszor víz nélkül marad a Nagy-Küküllő gát alatti szakasza. Nincs, mire horgászni  foTó: VizParT.ro

Győztes van, a vesz-
teseket nem találjuk

Megszoktuk már, annyi győz-
tesünk van, ahány pártunk. A 
választásokat a Fidesz bukta el. 
Bejött itt is a szlovák példa, 
miszerint az a párt, amely-
nek politikai pályáját a Fi-
desz gravitációja határozza meg, 
csak veszíthet. Vagy bukhat. 

3

     Szász Csaba

BorBoly CSaBa újaBB 
maNdátuma

Kétharmados 
többség

Továbbra is az együtt dolgozás, a 
fejlődés a cél, ennek érdekében 

minden rendelkezésre álló eszközt 
fel kell használni. Fontos a pártok-
kal való kommunikáció és az 
egységre való törekvés, a me-
gye fejlesztésének érdekében 
– hangsúlyozta tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Borboly Csaba.

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4587î
1 amerikai dollár USD 3,5628ì
100 magyar forint HUF 1,5017î
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Megyei tanács – párt szerinti elosztás
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A Leonardo da Vinci zseniá-
lis találmányai címet viselő 
tárlat erdélyi vonatkozá-
sú tárgyai között a maksai 
református egyházközség 
késő gótikus kelyhe is kiál-
lításra került. A reformáció 
térhódítása előtt, 1512-ben 
készült ötvösművet feltehe-
tően a Maksai család tagjai, 
a feloldatlan monogramú MI 
és MB készíttették a helyi 
katolikus plébánia számára. 
Megrendelésükkel a brassói 
ötvöscéh RP névbetűs mes-
teréhez fordultak. 

A reformációnak a korábbi 
egyházszervezetre való ráépü-
lése következtében nemcsak a 
templomok, hanem számos mi-
sekehely is protestáns haszná-
latba került át, ezek az úrasztali 
készletek alapját képezték. E je-
lenség a háromszéki református 

egyházközségekben szokatlanul 
gyakori volt, különösképpen a 
Kézdi Egyházmegyében, ahol a 
gyülekezetek fele ma is őriz egy 
vagy több misekelyhet.

A maksai aranyozott ezüst-
kelyhen a korszak különböző 
ötvöstechnikái figyelhetők 
meg. A hatkaréjos talp áttört 
halhólyagos fríze, a kuppakosár 
liliomos pártája öntéssel ké-
szült, a nódusz és a kuppakosár 
díszítése domborítással tör-
tént. Míg Leonardo Itáliájá-
ban az ötvösművek az érett 
reneszánsz jegyében születtek, 
addig Erdélyben a késő gótikus 
formák továbbélése jellemző. 
A kehely felépítését (hatkaré-
jos talp, hatszögű láb és szár, 
rotuluszokkal ellátott, lapított 
gömb alakú nódusz, harang 
alakú kuppa), arányait és or-
namentikáját a 16. század első 
felében uralkodó késő gótikus 
formák határozzák meg. Azon-

ban a kuppakosáron megjelenő 
szimmetrikus, nyújtott hólyag-
motívumok már a reneszánsz 
formakincs felé mutatnak. 

Az ötvösmester eddig fel-
oldatlan G[oldschmiedt] RP. 
monogramját és az 1512-es év-
számot a hatszögű láb alsó karé-
jaiba véste, a készíttetők MI és 
MB monogramját, valamint a 
plébániára utaló MAXAI tulaj-
donjelzést a kuppa kihajló száj-
pereme alá ütötte be. A Brassó 
piackörzetébe tartozó Maksa 
kelyhét minden bizonnyal a vi-
rágzó ötvöscéh tagja készítette.

A kehely iparművészeti je-
lentőségére Balogh Jolán figyelt 
fel Az erdélyi renaissance című, 
1943-ban megjelent munkájá-
ban, legújabban e sorok írója 
doktori disszertáció keretei kö-
zött elemezte.

Kovács Mária Márta muzeológus, 
Maros Megyei Múzeum 

hAáz-sArok A LeonARdo-koRABeLI MAksAI keheLy

hARgItA MegyeI kéPzőMűvészek táRLAtA

Grafikák, szobrok, 
textíliák

Június végéig tekinthető meg a 
székelyudvarhelyi művelődési 
házban a hargita Megyei kép-
zőművészek tárlata, amelyet 
már hetedszerre szervezett 
meg a hargita Megyei kulturá-
lis központ. 

HNU-információ

Hargita megyében élő, 
itt dolgozó vagy innen 
elszármazott hivatásos 

képzőművészek alkotásait te-
kinthetik meg az érdeklődők a 
kiállításon. A tárlat koordinálója 
Botár László csíkszeredai képző-
művész. Elekes Gyula, a műve-
lődési ház igazgatója elmondta 
lapunknak, hogy Udvarhelyen 
37 alkotás tekinthető meg. – Van 
itt minden: szobrok, festmények, 
grafikák, textíliák, vagy tűzzo-
mánc. Eddig már nagyon jó volt 
a látogatottság, hiszen ugyan-
ebben kiállítóteremben volt egy 

szavazókörzet is. Most hozzák az 
iskolásokat, de jönnek az érdeklő-
dők, hiszen hetedik éve szervezik 
már meg ezt tárlatot, mondhatni 
hagyományos – mondta el Elekes 
Gyula. 

Az idei tárlaton Balázs Atti-
la, Bara Barnabás, Bartis Elemér 
Márton, Berze Imre, Biró Gábor, 
Borsos Gábor, Botár László, Csata 
Jenő, Csibi Orbán Zsófia, Csillag 
István, Cs. Simon Repolski Imo-
la, Elekes Gyula, Fazakes Barna, 
Ferencz Ernő, Ferencz M. Lajos, 
Fülöp György, Jakab Ágnes, Ka-
sza Imre, Koszti István Miklós, 
Kusztura Sándor, Lakatos László, 
Lőrincz Imre Levente, Major Bar-
na, Márton Árpád, Márton József, 
Mezey Ildikó, Nagy Edina, Nagy 
Ödön, Oláh Tibor, Porzsolt Er-
zsébet, Szabó Csaba, Tar Lóránd, 
Török Ferenc, Váncsa Mónika , 
valamint Xantus Géza munkái 
szerepelnek. 

heLyI zenekAR feLtöRekvőBen

Klipet forgat a Dead Smile
Az egyre nagyobb népszerűség-
nek örvendő, székelyudvarhelyi 
középiskolásokból álló dead 
smile zenekar egy klip forgatá-
sába kezdett pár hete. A Mirror 
című saját daluk képanyaga 
teljesen elkészült, csupán némi 
utómunkálat szükséges már. 
hamarosan a tévécsatornákon 
is bemutatják. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A Székelyudvarhelyi Kö-
zösségi Alapítvány 
YouthBank csapata idén 

is meghirdette középiskolások 
számára azt a pályázati lehetősé-
get, amellyel különböző közössé-
gi projekteket támogatnak. Hét 
pályázat érkezett, egyik közülük 
a Dead Smile zenekartól. A pop-
british-rock zenét játszó banda 
pályázata is pozitív elbírálásban 
részesült, így 1500 lejt nyertek 
a klip elkészítésére. A Mirror 
című daluk klipjének forgatásá-
ban Fazakas Szabolcs operatőr, 
a Konnertfilm vezetője, illetve 
Tóth Árpád, a Tomcsa Sándor 
Színház színművész-rendezője 
segített. Mint Brók István, a zene-

kar szólógitáros-énekese elmond-
ta lapunknak, a legutóbbi, hétvégi 
koncertjükön már be is mutatták 
az elkészült klipet a Corso bárban 
(a pályázat ún. elszámolásaként), 
csupán az utómunkálatok vannak 
még hátra. A végső munka után 
feltöltik természetesen a Youtubra 
is, júliustól már valószínűleg a té-
vécsatornákon is bemutatják a kli-
pet. A háromperces dal szövegét 
Könczey Zsolt írta, a zenét pedig 
közösen szerezték a zenekarral. 

– Egy hirdetést tettünk fel, elég 
kevés önkéntes érkezett a forgatás-

ra, viszont sikerült megoldanunk. 
A klip történetét tekintve egy-
féle szerelmi történetről van szó, 
amelyben a főszerepet Szabó Kin-
ga középiskolás diáklány kapta. A 
forgatást a Siculus Ifjúsági Házban 
végeztük – ismertette Brók. 

A zenekarról tudni kell, hogy 
megnyerték az RMDSZ által 
szervezett 2012-es Médiabefu-
tón a legjobb saját dal kategóriát. 
Több dalukat is rögzítették stú-
dióban, amelyek megtalálhatók 
a Youtube-on, illetve a zenekar 
Facebook-profilján.

Feltörekvőben. Hamarosan tévékben is látható a Mirror című daluk klipje

Hónap végéig tekinthetik meg a munkákat

tisztelt székelyudvarhelyiek!

Városunk polgármestereként megköszönöm mindazoknak, akik a vasárnapi helyhatósági választások al-
kalmával elmentek szavazni. Köszönöm azoknak, akik hisznek városunkban, és akik arra adták voksukat, 
hogy a következő négy évben tovább építsük Székelyudvarhelyt. Amennyiben valakit akaratunk ellenére 
megbántottunk, elnézést kérünk tőle. Felkérek mindenkit, hogy holnaptól dolgozzunk együtt városunk 
további megújulása érdekében. Minden jó szándékú emberre számítunk. A legfontosabb a munka, vala-
mint az, hogy egymásra odafigyelve élhetőbbé, otthonosabbá tegyük városunkat. 
Köszönöm a támogatást!

Bunta Levente polgármester



Repülőmodellezés

Ismét világkupára készül Kiss Tamara
A tizenegy éves székelykeresztúri 
Kiss Tamarának számtalan ki-
magasló eredménye van már a 
repülőmodellezésben. Többször 
is részt vett repülőmodellező 
világkupákon, most is készül a 
következőre: jelenleg ötödik az 
idei világkupa-ranglistán az ifik 
között.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint korábban írtuk, a 
székelykeresztúri Gyerme-
kek Klubja és a Szitakötő 

Egyesület ismét megszervezte a Ro-
mániában működő egyesületek szá-
mára az országos repülő-rakéta mo-
dellező versenyt. A székelykeresztúri 
Kiss Tamara itt is megmutatta, ho-
gyan is repülnek a modelljei: fölé-
nyesen nyerte a versenyt, így még egy 
országos bajnoki címet tudhat ma-
gáénak. Kiss Tamara tizenegy éves, 
ötödik osztályos a székelykeresztúri 
gimnáziumban, leigazolt sportolója 
a Gyermekek Klubjának. Négyéves 
korától modellezik. Három kategó-
riában nyert országos bajnokságot a 
gyerekek közt és a federációs verse-

nyeken is két országos bajnoki címet 
szerzett. 

Mint Kiss István, Tamara édes-
apja lapunknak elmondta, kislánya 
az ifik közt két éve 40. volt a világ-
kupán, tavaly 17., idén pedig már 
az ötödik helyen van. Nagy esélye 
van, hogy benne legyen az első tíz-
ben, sőt arra is, hogy dobogós he-
lyet szerezzen. – Nagyon költséges 
ez a sport, ezért csak a lányommal 
járunk világkupákra. Sikerült vásá-

rolnunk négy modellt. Az idén már 
több világkupán vettünk részt, töb-
bek közt Szlovákiában, Szerbiában 
és Magyarországon. A versenyeken 
való szereplésért világkupa-pontok 
járnak, ezeket összesítve Tamara 
most az ötödik helyen van. Ez óriási 
eredmény – ismertette Kiss István. 

A legközelebbi versenyt szin-
tén Szerbiában tartják a jövő hét-
végén. Fontos tudni, hogy egy 
ilyen rendezvényen az ifjúsági 

versenyzők a felnőttekkel együtt 
versenyeznek. Tamara részvételét a 
Székelykeresztúri Önkormányzat 
és a MOL Románia támogatja.

– Édesapám négyéves korom-
ban elvitt egy repülőmodellező 
versenyre, nagyon megtetszett, 
ahogy repültek a kis modellek. Az 
évek során több országos címet 
nyertem, több versenyszámban. 
Nyolcéves koromtól leigazolt 
sportoló vagyok. 2010-től világku-

pa-versenyekre is járok. Szeretnék 
bekerülni a román ifi válogatottba, 
Európa-, illetve világbajnokságon 
részt venni, Székelykeresztúrt mi-
nél jobb eredményekkel képvisel-
ni. Minden versenyen szeretnék 
dobogós lenni, de mindenki ezt 
akarja. Azért, hogy év végén is a 
dobogón lehessek, hogy legalább 
két világkupa-versenyt még meg 
kellene, hogy nyerjek – vetítette 
előre lapunknak Tamara.

Körkép
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Megnyílt ügyfélszolgálati irodánk!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.
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A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
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I N G Y E N E S

napirenden

Ukrajnában 2011-ben              horvátországban 2010-ben

Azt szeretem a választások után, ahogyan a 
vesztesek próbálják magyarázni nem éppen di-
cséretes bizonyítványukat. Különösen akkor, ha a 
kampányban megígérték a csillagos eget, viszont 
az eredmények alaposan a körmükre koppintot-
tak. Köztudott már, Székelyudvarhelyen felettébb 
szennyes kampány után a tulipán színeit képvise-
lő Bunta Levente nyerte el a polgármesteri széket, 
úgy, hogy ezernél is több szavazatot kapott, mint 
az MPP-s Szász Jenő, a néppártos Tankó László 
és a független Csedő Attila együttvéve. A győzelem 
egyértelmű, a morzsákért már megindult a vesz-
tesek harca.

De hol vannak a vesztesek?
Szász Jenő a kampányban Székely fővárost, Udvarhely 

rang jának visszaszerzését ígérte (többek közt), de kiderült, 
hogy csak blöffölt, avagy, amint megfogalmazta „sokkal 
pozitívabb üzenetet tolmácsolt”. Ügyes megfogalmazás, az 
MPP-s vezér mindig is jól bánt a szavakkal. Ugyanakkor 
gyorsan hozzátette, nem is Bunta ellen harcolt, hanem a 
Néppártot akarta megleckéztetni, ami szerinte sikerült, 
így a jobboldal győztesének, mi több, vezérpártjának 
tartja az MPP-t. Kicsit enyje-bejnyézett a néppártosok 
felé, mert megosztották a jobboldalt, de erre azzal lehet-
ne tromfolni, hogy amikor a polgári pártot létrehozta, azt 
mondta: ő nem osztja meg a magyarságot, hanem alter-
natívát nyújt nekik, létrehozva a választás szabadságát. 

Most, hogy a néppártosok tették ugyanezt, a nyilvánosság 
előtt Szásznak a saját békáját kellett lenyelnie. A színfalak 
mögött azonban elégtétellel könyvelheti el az anyaország 
felé küldött üzenetét: „Itt Jenő a menő, nem pedig a túró 
Toró, legközelebb nézzétek meg, kivel ültök egy asztalhoz.”

A néppártnál persze már nem ment ennyire köny-
nyen a vereség megemésztése, de ez érthető: nem könnyű 
elfogadni, hogy hittek Erdélyben, csak Erdély nemigen 
hitt bennük. Persze kéznél volt az előregyártott „iga-
zából nem vesztettünk”, „vannak tanácsosaink” igazo-
lások, más kérdés, hogy ha netalán nulláznak, azt is 
ki lehetett volna magyarázni: „sikeresen helytálltunk, 
igaz, hogy tanácsosokat nem szereztünk, de nem is vesz-
tettünk”. Mi több, Toró T. Tibor országos elnök odáig 
ment, hogy – a konkrét választási eredményeket mel-

lőzve – alakulatát „a második legnagyobb erdélyi 
magyar politikai szervezetnek” kiáltotta ki, hoz-
zátéve, teljesítették céljaikat.

Már ahol. Udvarhelyen Tankó László úgy nyi-
latkozott, hogy „a változásra szavazott”, de a „meg-
oldások emberének” erre már nem volt megoldása. 
Sőt az EMNP helyi vezetője szerint „az emberek 
többre értékelték az elmúlt négy év eredménytelen 
békéjét, mint az azelőtti 12 év háborús időszakát. 
Több mint 9000 udvarhelyi szavazatát ennyire le-
értékelni, azért elég durva hozzáállás.

Megszoktuk már, annyi győztesünk van, ahány 
pártunk, így azt kell mondjuk, a romániai választásokat a 
Fidesz bukta el. Bejött itt is a szlovák példa, miszerint az 
a párt, amelynek politikai pályáját a Fidesz gravitációja 
határozza meg, csak veszíthet. Vagy bukhat.

Csedőnek nem kell magyarázkodnia, szavazatot nem 
kért, a nagyit pedig sikerült legyőznie.

Mint győztesnek, Bunta Leventének sincs mit szé-
pítenie, legalábbis az eredményeket illetően. Egy kérdé-
sem azért lenne. Két hónappal ezelőtt lakossági felmérést 
végzett a hivatal, s a megkérdezettek 51 százaléka igent 
mondott a kerékbilincs bevezetésére, de a hivatalban azt 
mondták, ez nem fejezi ki a többségi igényt. Bunta nagyjá-
ból hasonló arányban nyerte a választásokat, tehát ez sem 
lehet többségi igény. Ha mégis bársonyszékbe ül, akkor kér-
hetem én is a bilincseket?

Győztes van, a veszteseket 
nem találjuk

                     NézőpoNt n szász Csaba



Ha áram nélkül marad a zetelaki 
gát alatti vízerőmű, nem tudja 
továbbengedni a gátból turbi-
náiba ömlő vízmennyiséget, így 
a Nagy-Küküllő félórákra víz 
nélkül marad – pusztulnak is az 
ikrák és a halak. Az udvarhelyi 
sporthorgászok kongatják a 
vészharangot, a vízügy viszont 
azt mondja, zöldenergia-terme-
lés történik, a vízszintcsökke-
nés belefér. A sporthorgászok 
a Greencpeace-t hívták segít-
ségül.  

Máthé László Ferenc 
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

A székelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület 

június 5-én levélben fordult a 
Román Vízügy marosvásárhelyi 
kirendeltségéhez eligazítást kér-
ve – mint megjegyzik – néhány, 
a zetelaki gátnál tapasztalt szokat-
lan és aggasztó jelenségre. 

Levelükben részletesen be-
számolnak arról, hogy június el-
sején délelőtt tíz óra körül jó pár 
sporthorgász a zetelaki gát alatt 
pecázott, és megdöbbenve tapasz-
talták, hogy a Nagy-Küküllő víz 
nélkül maradt. A horgászok azt 
látták, hogy a zetelaki gátból nem 
folyik ki víz, a gát alatti halak és 
egyéb vízi élőlények pedig ily mó-
don szárazra kerülnek.   

Az egyesület levelében továb-
bá arról is említést tesz, hogy júni-
us 4-én éjfél körül a Nagy-Küküllő 
szintje Székelyudvarhelyen jelen-
tőset csökkent, ennek következ-
ményeként pedig a halak által 
letett ikrák szintén víz nélkül 
maradtak. A horgászegyesület 
tagjai rögtön riadóztatták egy-
mást, mint említik, nyomozásba 
kezdtek, és újfent azt állapíthat-

ták meg, hogy ezúttal is a gond 
a zetelaki gátnál van, amelyből 
nem folyik ki semmi víz. Sport-
horgászoknál, helybéli lakosok-
nál érdeklődve kiderítették, hogy 
a gátnál a vízelzárás szinte napi 
rendszerességgel előfordul, tehát 
már jelenségről beszélhetünk.  

A vízügynek levelükben ugyan-
akkor azt is megjegyezték, hogy 
a gát alatti szakaszon olyan halak 
élnek, például a pénzes pér, amely 
törvény által védett fajta, és amely 
sok helyen nem is található meg. 

A Nagy-Küküllő horgászegye-
sület levele zárásaként felkérte a 
Román Vízügy vezetőségét, hogy 
hozza a gátnál dolgozó szakembe-
rek tudomására a korábban emlí-
tetteket. 

– Az ökoszisztéma amúgy is 
annyira instabil, hogy nincs már 

szükség az emberek beavatkozá-
sára, ahhoz, hogy azt teljes egé-
szében felboruljon – üzenték az 
udvarhelyi egyesület vezetői. 

„Nem gond 
a vízszint csökkenése”
Egy nappal később a horgá-

szok panaszaikra választ is kap-
tak. Nicolae Barbieru mérnök, 
a vízügy marosvásárhelyi kiren-
deltségének vezetője azt tudatta, 
a zetelaki gát 1993-ban készült, és 
három cél szolgál: a gát alatti la-
kófelületek, épületek és mezőgaz-
dasági területek árvízvédelme; a 
lakosság és az ipari fogyasztók víz-
szükségletének a kielégítése; a gát 
zöldenergia-termelési potenciáljá-
nak a kihasználása, kiaknázása. A 
mérnök megjegyzi, mindhárom 
célt maximálisan teljesítették. 

– 2011 és 2012 között 222 napig 
a csapadék mennyisége négyzetmé-
terenként 61,7 milliméterre csök-
kent, a zetelaki gát révén viszont 
biztosítani lehetett egy minimális, 
másodpercenkénti 1,78 köbméteres 
hozamot a gát alatt – említi a mér-
nök, majd a jelzett problémára is 
kitér. 2008 októberében helyeztek 
működésbe közvetlenül a gát alatt 
egy mini, kétszer 0,9 MW teljesít-
ménnyel bíró vízerőművet – a beru-
házó a bukaresti Uzinsider General 
Contractor Kft. Említett dátumtól 
a gátból kiömlő vízmennyiség 90 
százalékát használják „ipari” célra, 
vagyis energiateremlésre. 

– A gát alatt tapasztalt vízszint-
ingadozás amiatt történik, mert 
a vízerőmű által termelt energia-
mennyiség a 20 kV-os országos há-
lózatba kerül. Ha ez a hálózat „leáll”, 
vagyis áram nélkül marad, akkor 
automatikusan a gátnál található 
erőmű is áram nélkül marad, és nem 
tudja kiengedni a vizet – magyaráz-
ta a marosvásárhelyi mérnök, hoz-
zátéve, ilyen esetekben a vízerőmű 
munkatársai kötelesek mechaniku-
san, vagyis a felfogó tartály zsilipes 

kiürítésével egy másodpercenkénti 
0,5 köbméteres hozammennyiséget 
biztosítani a folyónak. 

– A kiürítési folyamat általá-
ban harminc percet vesz igénybe, 
mely idő alatt a gát alatt a vízszint 
jelentős csökkenése tapasztalha-
tó. A panaszolt jelenség viszont 
a kitermelési szabályzatban is 
szerepel,  az áramszolgáltatás vé-
letlenszerű megszűntetése esetén 
foganatosítható intézkedések 
címszó alatt, mint sajnálatos kö-
vetkezmény – közölte a mérnök, 
majd azt tudatta, harminc perc-
nél hosszabb áramkiesés esetére 
a zetelaki gát rendelkezik egy 
vészforrással, vésztartalékkal is. 
Nicolae Barbieru válaszlevele vé-
gén azt is megjegyzi: a vizek fele-
lőseiként céljuk, feladatuk a kör-
nyezetvédelem is. 

Környezetrombolás 
zöld címszó alatt?
A székelyudvarhelyi horgá-

szok nem elégedtek meg a vízügy 
válaszával. Mint Benzár László 
elnök mondja, számukra elkép-
zelhetetlen, hogy egy elektro-
mos energiát termelő vízerőmű 
hogyan maradhat áram nélkül. 
Ugyanakkor Benzár szerint meg-
engedhetetlen, hogy olyan cím-
szó alatt, hogy zöldenergiát ter-
melnek, a környezetet rombolják, 
a halakat pusztítják. 

– Minket az zavart a legjob-
ban, hogy a vízügy válaszában 
nem azt közölte, hogy intézked-
nek, felszámolják ezt a lehetet-
len állapotot, hanem inkább azt 
tudatták, hogy zöldenergiát ter-
melnek, és minden renden van 
– panaszolta Benzár, majd azzal 
folytatta, várják a fejleményeket. 

– Levelünket elküldtük a 
Greencpeace bukaresti csapatá-
nak is, akik a jégrali miatt em-
lékeztek ránk, tudtak rólunk. 
Mondtam nekik, hogy még egy 
oxigénpalackot szeretnénk ren-
delni, mert levegő nélkül marad-
tunk. A zetelaki gátnál ugyanis 
az áramkieséses és vízszintcsök-
kenéses jelenség most már szinte 
minden nap megtörténik. Nem 
tudjuk az áramszünet okát, az 
érintettek nem is tárgyalnak ve-
lünk, kifizettek minket egy ilyen 
válaszlevéllel – mondta Benzár, 
akitől azt is megtudtuk, nemrég 
félméteres halakat telepítettek a 
gát alatt. 

– Azért tettük, hogy szeren-
csétlen halak ne a serpenyőben 
végezzék. Ezeket a halakat tíz 
perc alatt kiölték. Valaminek 
csak kell történnie. Ez így nem 
maradhat – állapította meg 
Benzár László. 
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Víz nélkül a Nagy-Küküllő felső szakasza. Pusztulnak a halak fotó: vizpart.ro

Szárazra kerültek az ikrák fotó: vizpart.ro Minden vízi élőlény bajban a gát alatt fotó: vizpart.ro
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Kevesen számítottak arra, hogy 
a helyhatósági választásokon a 
függetlenként induló Rus Sán-
dor nyeri el Szentegyháza pol-
gármesteri székét. Az újonnan 
megválasztott településvezető, 
aki 1996 és 2004 között már 
vezette a kisváros önkormány-
zatát, tegnap nyilatkozott la-
punknak.

– Sokak szerint meglepetés szü-
letett vasárnap Szentegyházán. 
Mindhárom magyar párt jelöltjét 
legyőzve függetlenként lett polgár-
mester. 

– Talán a lakosságot kellene 
megkérdezni, hogy kire szava-
zott és miért. Nyolc évig voltam 
itt korábban polgármester, s ha 
ezek után is rám szavaztak, ak-
kor szerintem ez a voks mond 
valamit az előző nyolc évről is. A 
szavazatok 36 százalékát szerez-
tem meg, több mint 300 szava-
zattal többet kaptam, mint a 27 
százalékos néppártos ellenfelem, 
aki Udvarhelyről jött, nem is 
szentegyházi. Az MPP jelöltje, 
a volt alpolgármester 19 százalé-
kot kapott, a volt polgármester, 
RMDSZ-szinekben induló férje 
pedig 18 százalékot. 

– Az mondják, aki független, 
az tulajdonképpen „árva”.

– Nos, én nem leszek az. Az 
a csapat, amely egész kampány 
ideje alatt kiállt mellettem, igen 
közel áll az RMDSZ-hez, én pe-
dig 1996 óta a szövetség tagja 
vagyok, így eldöntöttem, hogy 
a csapattal együtt az RMDSZ 
mellé állok. Úgy vélem, a poli-
tikai hovatartozást mindig hely-
ben kell eldönteni, nálunk a fia-
taloknak pedig erre húz a szívük, 
így minden feltétel adva van, 
hogy egy egészséges, ambíciós, 

akaratos, dinamikus RMDSZ-t 
összehozzunk Szentegyházán. 
Felváltjuk azt a csapatot, amely 
hosszú évek óta letargiában he-
ver, s amely az eredmények sze-
rint szinte csődbe vitte önmagát 
a választásokon. De ugyanakkor 
a többi párt tanácsosaival is sze-
retnék együttműködni. Mindig 
a béke embere voltam, így re-
mélem, meg tudom teremteni 
az egyensúlyt a három magyar 
párt között, csakis annak érde-
kében, hogy városunkban meg-
mozduljon valami, elinduljanak 
a dolgok. Ez meg is fog történni, 
az energia, ambíció és akarat ré-
szemről megvan, és csapat is van 
hozzá. 

– Nehéz volt a tagokat össze-
verbuválni?

– Ellenkezőleg, ők kerestek 
meg engem, felajánlva segítségü-
ket, s panaszolva, hogy nálunk a 
dolgok nagyon elmentek egyfelé.

– Mi a legnagyobb gond?

– Szentegyháza talán az egyet-
len város, ahol a tömbházaknak 
a külső szigetelése el sem kezdő-
dött, egyetlen épületnél sem. Ami 
azonban még nagyobb baj, azt há-
rom szóban kifejezhetem: mun-
kahely, munkahely, munkahely. 
Amióta a vasüzem lerobbant, so-
kan, legtöbben fiatalok harminc 

kilométerre balra, Udvarhelyre, 
vagy harminc kilométerre jobbra, 
Szeredába ingáznak. Nem köny-
nyű, de szerencse, hogy legalább 
ez a lehetőség létezik.

– A munkahelyteremtésre 
mondják, hogy kampányban jól 
hangzik, de a kivitelezése nem egy-
szerű feladat.

– De nem lehetetlen. Amíg pol-
gármester voltam, több olyan céget 
hoztam a városba, amelyek ma is 
működnek. A kampányban pedig 
nem azt mondtam, hogy munka-
helyeket teremtek, hanem, hogy 
tudásomat, akaratomat, ismertsé-
gemet, diplomáciakészségemet és 

kihasználva mindent megteszek, 
hogy terveimet, elképzeléseimet 
megvalósítsam. Biztosat nem ígér-
tem, csak azt, hogy megpróbálom. 
Korábban összejött, most miért ne 
sikerülne?

Szász Csaba

Udvarhelyszéken Székelyderzs 
volt az egyetlen település, 
ahol egyetlen párt sem indított 
polgármesterjelöltet az idei 
helyhatósági választásokon. 
Vasárnap a két független jelölt 
harcából a jelenlegi polgár-
mester, Zoltáni Csaba került ki 
győztesen.

Sz. Cs.

Székelyderzs az idei hely-
hatósági választások 
érdekes színfoltja, Ud-

varhelyszéken az egyetlen tele-
pülés, ahol a három magyar párt 
közül egyetlen alakulat sem in-
dított saját polgármesterjelöltet. 

Az MPP és az EMNP eseté-
ben ez nem példa nélküli, az 
RMDSZ-nél viszont ritka ki-
vételnek számít. Tény, hogy így 
a két faluból álló községben 
két független küzdhetett meg a 
polgármesteri székért: a mandá-
tuma végéhez közeledő Zoltáni 
Csaba polgármester és kihívója, 
Gedő Emil. A vasárnapi válasz-
táson a derzsiek többsége újabb 
négy év bizalmat szavazott a 
polgármesternek, aki a szavaza-
tok 60 százalékát (337 voksot) 
szerezte meg, míg ellenfele 212 
pecsétet gyűjtött össze.

Ennek fényében a választási 
eredményekről szóló cikkeink-

ben függetlenként tüntettük 
fel a településvezetőt, ám idő-
közben több, egymásnak ellent-
mondó információ is napvilágot 
látott. Szász Jenő, a Magyar 
Polgári Párt elnöke a tegnapi 
Krónikában megjelent cikk-
ben MPP-s polgármesterként 
könyvelte el Zoltáni Csabát, a 
lapunk által közölt interjúban 
viszont olyan független polgár-
mesternek nevezte a derzsi elöl-
járót, akit a polgári párt támo-
gat. Egyik nyilatkozat sem fedi a 
teljes igazságot.

Tény, hogy 2008-ban Zoltá-
ni Csaba MPP-s színekben lett 
polgármester, de legutóbb füg-

getlenként indult és nyert, míg az 
önkormányzatba öt RMDSZ-es, 
két MPP-s és két független taná-
csos került.

– A választásokat megelő-
zően mind az RMDSZ, mind 
pedig az MPP felmérte a hely-
zetet Székelyderzsben a támo-
gatottság szempontjából, végül 
úgy döntöttek, hogy nem indí-
tanak saját polgármesterjelöltet. 
Kényes helyzet, megesik, hogy 
most mindkét párt magáénak 
vall, de hát ez a függetlenség ára 
– nyilatkozta lapunknak Zoltá-
ni Csaba.

A derzsi településvezető el-
árulta, hogy semmilyen politi-

kai irányt nem kíván felvenni. 
Nem indul se jobbra, se balra, 
hanem előre lépne, hisz szá-
mára a község fejlesztése a cél, 
ugyanakkor bárkivel, aki jót 
szeretne tenni a közösségnek, 
azzal szívesen együttműködik, 
erről az elmúlt négy év is tudna 
tanúskodni. 

– Annak ellenére, hogy 
MPP-s polgármester voltam, 
Hargita Megye Tanácsával is jól 
együtt tudtam működni, függet-
lenként pedig merem remélni, 
hogy még inkább megtaláljuk 
a közös hangot – jegyezte meg 
Székelyderzs újraválasztott pol-
gármestere.
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AZ RMDSZ Mellé állVA folytAtjA

Szentegyházán eljött a csapatváltás ideje

A DeRZSieK polgáRMeSteRe

Zoltáni: Támogatnak, de független vagyok

A helyi tanács

A vasárnap leadott szavazatok 
értelmében Szentegyháza he-
lyi tanácsában öt RMDSZ-es, 
három MPP-s, négy EMNP-s 
és három független tag kapott 
megbízást a következő négy 
évre.
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NégyNapos plakátkiállítás a Bocskai-házBaN

Liszt Ferencre emlékeztek Székelyudvarhelyen
liszt Ferenc élete és munkás-
sága címmel nyílt plakátkiállí-
tás tegnap a székelyudvarhelyi 
Bocskai istván közösségi ház-
ban. a kiállítás plakátjai Ma-
gyarországról, a péceli városi 
zeneiskolából érkeztek közel 
egy hónapja, és május utolsó 
napjaiban zetelakán is megte-
kinthették az érdeklődők. 

radó Krisztina

A tizenhat plakát a buda-
pesti Művészetek Palo-
tájában 2011-ben kiállí-

tott plakátok kicsinyített mása, 
ugyanakkor már német, orosz és 
francia nyelven is bemutatták az 
érdeklődőknek – mondta el la-
punknak Rigó Csaba Dániel. Az 
esemény főszervezője azt is hozzá-
tette, azért esett a választás június 
12-re, hogy az iskolák zenetanárai 
még a tanév befejezése előtt meg-
ismertethessék a fiatalokkal Liszt 
Ferenc életútját és munkásságát.  

A megnyitón dr. Orosz Pál 
József zenetanár ismertette Liszt 
Ferenc életének fontosabb pilla-
natait, továbbá elmondta, hogy 
a zeneszerző érdekes személyisé-
ge a romantikának, és ha valaki 
egy újabb kötetet szeretne írni a 
korról a már meglévő 2562 mel-
lé, akkor üljön le és kezdje el mé-
lyebben tanulmányozni a művész 
életét. 

– Szellemi nagyságát és ma-
gyarokhoz való vonzódását a 
következő idézettel fejezhetném 
ki: „Vigyázat… mert máshol a 
közönséggel van dolgom, de 
Magyarországon a nemzetem-
hez szólok.” Liszt Ferenc ma-
gyarnak, sőt Magyarország szü-
löttjének vallotta magát egész 
életén keresztül, sokat segített 
nekik mind pénzzel, mind ze-
nei alkotásaival, koncertjeivel és 
gyűjteményeivel – magyarázta 
a zenetanár. Érdekességként azt 
is elmondta, hogy Liszt Ferenc 

volt az egyszeri, aki első olvasás 
után, emlékezetből képes volt 
hibátlanul eljátszani zongorán 
a lekottázott műveket, és hatal-
mas tehetségének köszönhető-
en előadásain megdermesztette 
közönségét, rajongtak érte a 
korabeli emberek. Továbbá neki 
köszönheti a zenetudomány azt 
a felfedezést, amely szerint, ha 
nagyobb teremben koncertezik 
egy zenekar, akkor a tempókat 
lassabban kell vezényelni, hogy 
a hangnak legyen ideje élni – 
magyarázta az előadása végén 
Orosz Pál József. 

Meglepetéssel zárult a plakát-
kiállítás megnyitója, ugyanis a 
zenetanár egy Liszt Ferenc által 
komponált dalt adott elő, majd a 
zeneszerző emléke előtt tiszteleg-
ve a közönséggel együtt, kórusban 
is elénekelte. A plakátokat négy 
napig, azaz június 15-ig tekinthe-
tik meg az érdeklődők a közösségi 
ház nyitva tartása szerint. Liszt Ferenc életútja tizenhat kicsinyített plakáton  fotó: ifj. haáz sándor

Körkép
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Továbbra is az együtt dolgozás, a 
fejlődés a cél, ennek érdekében 
minden rendelkezésre álló esz-
közt fel kell használni. Fontos a 
pártokkal való kommunikáció és 
az egységre való törekvés, annak 
érdekében, hogy tovább lehessen 
fejleszteni a megyét – hangsú-
lyozta tegnapi sajtótájékoztatóján 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának újraválasztott elnöke.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Sajtótájékoztatón számolt be 
tegnap Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának újrázó 

elnöke a választások után kialakult 
helyzetről. 

– Sajnos országos szinten a ro-
mán–magyar versenyt nem nyer-

tük meg, sok helyen elveszítettük 
a választásokat. A Szociál-Liberális 
Unió (USL) győzelme, véleményem 
szerint egyszeri és megismételhe-
tetlen. Bízunk abban, hogy a most 
elvesztett településeket sikerül majd 
visszaszerezni – mondta el Borboly 
Csaba. – Bízunk abban, hogy a 
2016-os választásokon az RMDSZ 
jelentős eredményeket fog elérni, 
sőt tarolni fog, mind országos, mind 
helyi szinten, ezt azonban csak ösz-
szefogással és megfeszített munkával 
lehet majd elérni. Fontos az össze-
fogás, hiszen ennek az irányába kell 
tovább fejlődnünk – hangsúlyozta a 
második mandátumába lépő tanács-
elnök.

Borboly továbbá hangsúlyozta, 
hogy a megyei tanács feladata to-
vábbra is a fejlesztéspolitika gyakor-

latba ültetése kell legyen, egymást 
erősítő kezdeményezések mentén, s 
e munkában a legfontosabb partne-
rek a helyi önkormányzatok.

– A rendelkezésünkre álló esz-
közökkel a fejlődést kell szolgáljuk. 
Hangsúlyt fektetünk továbbá a ro-
mán–magyar kommunikációra, de 
a magyar–magyar összefogáson is 
dolgozni fogunk. Szorosabbra fűz-
zük a kapcsolatot a polgármesterek-
kel, pártoskodás nélkül, ennek értel-
mében pedig partnerként tekintünk 
az MPP-re. A tegnap már levelet 
küldtem az MPP elnökének, Szász 
Jenőnek, megköszönve, hogy nem 
éltek a negatív kampánnyal, emellett 
pedig a további közös együttműkö-
dés reményében kezdeményeztem 
a kommunikációt. Négy éve a vá-
lasztások pártpolitikai csatározásait 

követően sikerült együtt dolgozni, 
reméljük, hogy ez most is így lesz – 
emelte ki Borboly, hozzátéve, hogy 
a vélhetően kétharmados többség-
gel nem fognak visszaélni a megyei 
tanácsban, hanem ezt a megnövelt 
lehetőséget szeretnék felelősségtelje-
sen kihasználni. 

A sajtótájékoztatón szó esett a 
kampányról is, amelyről Borboly 
úgy vélte, jó hangulatú, kellemes volt 
a különböző támadások, negatív hí-
resztelések ellenére is.

– A politikai ellenfelek mellőzték 
a súlyos támadásokat, az MPP nem 
élt a negatív kampánnyal, ez azon-
ban nem mondható el az EMNP-
ről. A választók azt várják el tőlünk, 
hogy közeledjünk egymáshoz, nem 
azt, hogy széthúzzunk továbbra is – 
hangsúlyozta Borboly.

Hargita Megye Tanácsának elnö-
ke azt is elmondta, hogy a négy évvel 
ezelőtti kampány költségvetésének 
egyharmadát használták idén: nem 
volt annyi plakát és kültéri elem, mi-
vel az RMDSZ az emberekkel való 
közvetlen kommunikációra helyezte 
a hangsúlyt a kampány során is. 

– Megköszönöm a csapatom-
nak, akik lelkesen dolgoztak végig 
ebben az időszakban, emellett pe-
dig az egyházaknak és a médiának 
is hálás vagyok. Az egyházaknak 
köszönhető többek között az, hogy 
nem volt magyar–magyar csatá-
rozás a kampány idején – mondta 
Borboly. – A mostani kormánnyal 
együtt kell dolgoznunk továbbra 
is. Bízunk benne, hogy a jelenleg 
kormányon levő párt egymást erő-
sítve képzeli el a fejlesztést Hargita 
megyében is. A megyét nem lehet 
Bukarestből vezetni, továbbra is 
dolgozunk a munkahelyek teremté-
sén, megtartásán, hangsúlyozottan 
a helyi termékek további értékesíté-
sén – összegezte a tanácselnök.

KéTHarMados TöBBségeT szerzeTT az rMdsz a HargiTa Megyei TanáCsBan

Borboly Csaba újabb négy évre nyerte el a választók bizalmát
Az eredmények alapján a 
megyei tanács összetétele vár-
hatóan a következőképpen 
alakul:

Elnök: 
Borboly Csaba

RMDSZ-es tanácsosok: 
  1. Birtalan József 
  2. Bende Sándor
  3. Pálffy Domokos
  4. Becze István
  5. Petres Sándor
  6. Bíró Barna Botond
  7. Ferencz-Salamon Alpár
  8. Sándor Barna
  9. Burus-Siklódi Botond
10. Bege Károly
11. Ambrus Sándor
12. Szentes Antal
13. Tóásó László
14. Rafain Zoltán
15. Barti Tihamér
16. Incze Csongor
17. Rácz Árpád
18. Benyovszki Lajos
19. Csutak Mária Magdolna
20. Magyari Vencel

MPP-s tanácsosok:
1. Salamon Zoltán
2. Thamó Csaba  Zsolt Béla
3. Csillag Péter
4. Sebestyén Csaba-István

EMNP-s tanácsosok: 
1. Sorbán Attila
2. Orosz-Pál Levente
3. Danguly Ervin

USL-s tanácsosok:
1. Proca Ioan
2. Marcu Raducu Ioan
3. Pop Adrian

A megyei választási iroda hivatalos eredményei 
szerint a Hargita megyeitanácsosjelölt-listákra ösz-
szesen 139 118 érvényes szavazatot adtak le, ennek 
61,45 százalékát (85 466 szavazatot) a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kapta. 
Így a bejutási küszöböt el nem ért pártok szavaza-
tainak visszaosztásával együtt az RMDSZ jelölt-
listájáról összesen 20-an nyertek megyei tanácsosi 
mandátumot, ez a megyei tanács elnökével együtt 
a tanács kétharmadát jelenti.

A megyei tanács elnökjelöltjeire leadott 141 963 
érvényes szavazat 64,91 százalékát, vagyis 92 155 
voksot az RMDSZ jelöltje, Borboly Csaba kapta, 
így újabb négy évig vezeti Hargita Megye Tanácsát.

A három magyar párt megyeitanácsos-jelölt-
jeire összesen leadott 118 686 érvényes szavazat 
75,02 százalékát az RMDSZ jelöltje, Borboly 
Csaba kapta, 14,27 százalékát az MPP jelöltje, 
Salamon Zoltán, míg 10,69 százalékát az EMNP 
jelöltje, Sorbán Attila kapta.

A megyei tanácsosi listákra leadott érvényes 
szavazatokból a Magyar Polgári Párt (MPP) 

18 468-at (13,27 százalékot), az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP) 14 752-t (10,6 százalékot), míg 
a Szociál-Liberális Unió (USL) 12 121-et (8,71 
százalékot) szerzett meg. Így az MPP négy man-
dátummal, az EMNP és az USL pedig három-há-
rom mandátummal vesz részt a megyei tanácsban. 
A többi pártra leadott érvényes szavazatok száma 
nem érte el a megyei tanácsba való bejutáshoz 
szükséges küszöböt.

Kétharmados RMDSZ-többség a megyei tanácsban

FELüLEtEt biZtoSítaNaK a SoMLyói KóRháZi oSZtáLyoK EgyiKE SZáMáRa

Új műtőblokkot építenek a megyei kórházban
alig fejeződött be némely kór-
házi osztály felújítása, újabb 
építkezés kezdődött a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kór-
házban. Ezúttal viszont nem a 
meglévő osztályok felújítása a 
cél, hanem új műtőblokk építé-
se, amelyhez viszont elenged-
hetetlen a kórház C épületének 
megerősítése.

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

Apincében, illetve a föld-
szinten lévő ortopédia egy 
részében zajlanak egyelőre 

a munkálatok a csíkszeredai kór-
házban, ahhoz ugyanis, hogy az új 
műtőblokknak helyet adó épület-
részt emeletként ráépíthessék a már 
meglévő kórházépületre, meg kell 
erősíteni annak szerkezetét.

Dr. Demeter Ferenc kórházme-
nedzser azt mondta, egyelőre az or-
topédiai osztály egyharmadát zár-
ták le, innen haladnak majd felfelé 
a struktúraerősítési munkálatokkal, 
de minden osztályon úgy, hogy az 
építkezés által érintett területeket 
teljesen lezárják azoktól a részek-
től, ahol egészségügyi tevékenység 
zajlik, és csak akkor költöznek oda 
vissza, amikor már legalább az ere-
deti állapotába visszaállították a 
munkások az illető épületrészt.

A most elkezdődött munká-
latok érintik a már említett orto-
pédiát, a gyerekosztályt, a kórházi 
gyógyszertárat, a radiológiát, az 
intenzív terápiás osztályt, a mű-
tőket, illetve a szülőszobákat, ám 
ez utóbbiak költözése a szülészeti 
osztály folyosóján kialakított új 
helyére lassan időszerűvé válik, 

ugyanis rövidesen beszerelik a 
klímaberendezést abba az újon-
nan kialakított császáros műtőbe, 
amelyből a tervezési munkák so-
rán azt kifelejtették.

A kórház említett szárnyának 
megerősítése nyomán lehetővé vá-
lik, hogy a műtőknek jelenleg helyet 
adó épületrész fölé új műtőblokkot 
építsenek. Ez a bővítés a kórház szá-
mára két okból is elengedhetetlen: 
a kórház besorolásának megtartá-
sához szükséges a műtők moderni-
zálása, másodsorban pedig helyre 
van szükségük, hogy a somlyói épü-
letben működő osztályok számára 
felületet tudjanak biztosítani. Így, 
ha az új műtőblokk felépül, a régi 
helyére felköltöztetik a régi kórház 
épületéből a szemészetet, annak he-
lyén pedig el tudják helyezni a Som-
lyón működő osztályok egyikét. Megerősítik az épület szerkezetét. Feltörekvőben fotó: balázs  árpád

Megyei tanács – párt szerinti eloszlása
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Összevissza kuszált

Újra módosul az

az adótörvénykönyv egyes 
előírásai módosító és kiegészí-
tő, az elmúlt esztendő végén 
megjelent 2011/125-ös sürgős-
ségi kormányrendelet egyes 
rendelkezései még nem váltak 
hatályossá, máris újabb ha-
sonló jellegű jogszabály jelent 
meg: a 2012/24-es sürgősségi 
kormányrendelet. A Hivatalos 
Közlöny június 7-i számában 
megjelent jogszabály egyes 
előírásai július 1-jétől válnak 
hatályossá, párhuzamosan a 
fentebb említett kormányren-
delet egyes előírásaival. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Amint az lenni szokott, 
a Ponta-kormány is a 
kormányrendelet meg-

indoklásában ugyancsak a nem-
zetközi pénzintézetekkel szembe-
ni vállalásokra hivatkozik, de uta-
lás van az áfafizetőként bejegyzett 
adófizető személyek ügykezelés-
ének a hatékonyabbá tételére, 
bizonyos uniós döntések gyakor-
latba ültetésének a szükségessé-
gére, valamint egyes energetikai 
termékek terén megmutatkozó 
adócsalások sürgős leküzdésének 
az igényére is. Továbbá megem-
líthetjük azt is, hogy a mostani 
sürgősségi kormányrendelet révén 
módosították és kiegészítették az 
állami költségvetéssel szembeni 

adósságok fizetési átütemezését 
szabályozó 2011/29-es sürgős-
ségi kormányrendelet egyes elő-
írásait is. 

Amint már arra utaltunk, a 
most megjelent kormányrendelet 
egyes módosító és kiegészítő jel-
legű előírásai július 1-jétől válnak 
hatályossá, az egyes energetikai 
termékekkel, illetve azok forgal-
mazásával kapcsolatos előírások 
augusztus 1-jétől, az értékpapír-
ok átruházásával, illetve az át-
ruházásból származó éves nettó 
nyereséggel vagy nettó veszteség-
gel kapcsolatos előírások pedig 
2013. január 1-jétől. Továbbá a 
gyakorlatba ültetés feltételezi, 
pontosabban szükségessé teszi az 
Adótörvénykönyv alkalmazási 
normáira vonatkozó 2004/44-es 
kormányhatározat módosítását és 
kiegészítését, valamint különböző 
módszertani normák, miniszteri 
rendeletek megjelenését. Apropó 
végrehajtás: az Országos Adóügy-
nökség egyik vezérigazgatósága 
június 8-án körlevelet intézett a 
megyei közpénzügyi vezérigazga-
tóságokhoz, amelyben többek kö-
zött az szerepel, hogy a sürgősségi 
kormányrendelet annak a Hivata-
los Közlönyben való megjelenése 
napján lépik érvénybe. Ezek sze-
rint a hatóság illetékesei, úgy tű-
nik, nem olvasták el a sürgősségi 
kormányrendelet IV. szakaszának 
szövegét... Ebben a körlevélben 

szó esik arról is, hogy rövidesen 
közlik a már említett 2011/29-
es sürgősségi kormányrendeletet 
módosító előírások gyakorlatba 
ültetésére vonatkozó eljárásokat 
a legrövidebb időn belül. Ám ez-
zel együtt és ezen túl, a jogszabály 
már hatályba lépett.

Mi leírható és mi nem?
Mondhatni közérdeklődésre 

is számot tarthat a vállalkozások 
gépkocsivásárlásával kapcsolatos 
áfa leírásának, illetve a személy-
gépkocsik működtetésével és 
üzemanyag-fogyasztásával kap-
csolatos költségeknek a nyereség-
adóból való leírásával kapcsolatos 
kérdéskör. A vonatkozó adótör-
vénykönyvi előírásokat a megelő-
ző időszakokban igen megszigorí-
tották, pontosabban korlátozták, 
majd időközben azokon némileg 
lazítottak. Jelenleg az üzemanyag-
költségek 50 százaléka számolha-
tó el, illetve teljes egészében leír-
ható egyes kivételes kategóriák 
esetében. Továbbá cégvezetők 
esetében egy-egy személygépko-
csi működési-karbantartási kiölt-
ségei leírhatók. Ez utóbbi előírás 
továbbra is érvényben marad, ám 
az üzemanyag-fogyasztás tekinte-
tében átfogalmazták a megszöve-
gezést. Az új szövegből az olvas-
ható ki, hogy amennyiben azt a 
személygépkocsit vagy 3500 kg-
os súlyt meg nem haladó furgont 

 hirdetések

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vi-

dékfejlesztési Egyesülete
Pályázat célja: A Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as 

időszakra kiadott Agrárfejlesztési stratégiájának VIII-as feje-
zete, 8, 9, 10-es pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett 
gyümölcsfeldolgozó egyesületek tevékenységének a támoga-
tása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen talál-
ható, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa 
Vidékfejlesztési Egyesületének, vagy megyei érdekeltségűek.

Pályázók köre: Hargita megyei gyümölcsfeldolgozó 
egyesületek.

Pályázatok célterületei:
◆ gyümölcsfeldolgozó egyesületek konyháinak felszere-

lése: kukták, címkék, befőttesüvegek, csomagolóanyagok, 
inox kagylók, inox asztalok stb.

Előirányzott keretösszeg: 75 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségé-

nek 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. július 27.
További információk a pályázási űrlap, a pályázási útmu-

tató igényelhetők: a közhasznú egyesület székhelyén, Csík-
szereda, Szabadság tér 5. szám alatt, Hargita Megye Tanácsá-
nak 244/B irodájában, telefonszám: 0740–169850, 0740–
122490, e-mail cím: avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt boríték-
ban Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájába, Csíkszere-
da, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem 
részesülnek elbírálásban.

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 18-án 11 
órakor és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 
2011. november 11-i közgyűlésének a határozataival 
összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők 
programálás és egy meglátogatási protokollum aláírá-
sa alapján, amelyben szerepel a bizalmassági kikötés 
is. A programálás céljából az ajánlattevőknek a 0232–
212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mai-
len iasi@insolventa.ro címen.

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

> Nem lesz autópályadíj Romániá-
ban. A román kormánynak nincs miért 
autópályadíjat szabnia, mivel a sztrádá-

kat uniós alapokból építette, kis állami 
ráfordítással – közölte Ovidiu Silaghi 
szállításügyi miniszter. Díjszedésre egye-

dül az észak-erdélyi autópálya esetében 
lehet jogalapja, ám a miniszter szerint 
ezzel hátrányosan megkülönböztetné ezt 
az útvonalat az ország többi sztrádájával 
szemben. A miniszter cáfolta, hogy leál-
lítanák a dél-erdélyi autópálya építését.

> Csődkockázati toplista: Romá-
nia a 14. helyen. A gazdasági válság egy-
re erőteljesebbé válik Európa-szerte: ezt 
jelzik az egyes európai országok csődkoc-
kázati mutatói. A Business Insider felmé-
rése szerint Románia a 14. helyet foglalja 
el azon a listán, amely az országkockázati 
felárakat és az államadósság törlesztés-

kockázat-biztosításának árazását veszi 
alapul, Magyarország esetében a koc-
kázat magasabb, ők a kilencedik helyen 
vannak. A lista élén, nem meglepő mó-
don Görögország áll, esetében a tör-
lesztéskockázat-biztosítási ár 7015,1 
bázisponton van. Ez azt jelenti, hogy 
az 1 éves, 10 000 dolláros államadósság 
biztosítására 7015,1 dollár szükséges. A 
romániai érték jóval elmarad e mögött, 
az ország csődkockázati mutatója 467,7 
bázisponton áll. A lista legvégén Norvé-
gia, az USA és Svájc található, esetükben 
a csődkockázati mutató értéke 90 bázis-
pont alatt van. hí
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Ha a gépkocsit csak gazdasági tevékenységre használják, akkor leírható az üzemanyagköltség
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Gazdaság

 hirdetés

> Túlzsúfoltak a lakások Romániá
ban. A Romániában található lakások 
több mint fele túlzsúfolt – ez a legma-
gasabb érték az EU szintjén, ahol átlagban 
a túlzsúfolt lakások aránya 20% alatt van. 
Ugyanakkor Romániában található a leg-
több olyan lakás, amelyben saját tulajdonos 
lakik. Túlzsúfoltnak azok a lakások számí-
tanak, amelyekben több nagykorú személy 
él, mint ahány szobával rendelkezik az adott 
lakás. Romániában ezeknek aránya eléri az 
55%-ot, Magyarországon, Lengyelország-
ban, Bulgáriában pedig 47% körül van. Egy 
garzonlakás, amelyben egy pár él, túlzsúfolt-
nak számít, mivel egy ilyen család (függetle-

nül attól, hogy van-e gyermek a családban) 
minimális komfortigénye megkövetel leg-
alább 2 szobát a lakásban (egy nappalit és 
egy hálószobát). Mindezek mellett Románia 
rendelkezik a legtöbb olyan lakással, amely-
ben a saját tulajdonos lakik. Az ilyen ingatla-
nok aránya 98%, ami azt jelenti, hogy a 8,5 
millió lakásból csupán 170 000 lakás van ki-
adva. A saját tulajdonlású lakásban élők ará-
nya az EU-ban 69%, a romániai értéket csak 
a Magyarországon mért közelíti meg, ahol 
ez az arány 95%.  A lista másik végén Német-
ország, Dánia, Hollandia, Ausztria található, 
esetükben a saját tulajdonlású lakásban élők 
aránya 50% alatt van. A romániai jelenség 

azzal magyarázható, hogy a rendszervál-
tás után az albérletben lakók viszonylag 
olcsón hozzájuthattak az állami tulajdon-
ban levő lakásokhoz. A két mutató érté-
ke egy potenciális lakásigénylési hullám 
beindulását jelzi előre. Ezt a feltételezést 
megerősíti az Alpha Bank elnöke, Sergiu 
Oprescu nyilatkozata, miszerint 2010 
utolsó negyedévétől a lakosság lakásvá-
sárlási és lakásépítési szándéka jelentősen 
növekedett. Ugyanakkor hozzátette, hogy 
ha csendesedik a nemzetközi pénzpiacon 
fellelhető morajlás, akkor lehetséges, hogy 
Romániában ismét növekedni fognak az 
ingatlanárak.hí
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kizárólag csak a gazdasági tevé-
kenység céljaira használják, ak-
kor leírhatók, amennyiben nem, 
akkor csak azoknak 50 százaléka. 
Ugyanakkor nem érvényes az 50 
százalékos korlátozás, sürgősségi 
szolgáltatások, őrző-védő szolgál-
tatások, eladási ügynökök gépko-
csi-bérbeadás esetén. A nagy kérdés 
az, hogy mi értendő a „kizárólagos 
gazdasági tevékenységi célzatú 
használat” fogalma alatt. Egyes 
feltételezések szerint az igen képlé-
keny fogalom, azaz félreértelmez-
hető, esetleg az ellenőrzések során is 
szubjektív módon állapítható meg 
vagy sem egy tényállás. Sürgősségi 
kormányrendeletben az is szerepel, 
hogy a szóban forgó előírások al-
kalmazására vonatkozóan normá-
kat fognak kidolgozni, azaz várni 
kell egy miniszteri rendeletre... A 
szóban forgó gépkocsihasználattal 

kapcsolatos költségek tekintetében 
módosult az Adótörvénykönyv 48-
as szakasza is, nevezetesen a függet-
len tevékenységből származó éves 
nettó jövedelem megállapításának 
általános szabályai. Gyakorlatilag 
ugyanaz érvényes, amit már fen-
tebb felsoroltunk, s az alkalmazás 
tekintetében ugyancsak várni kell a 
normákra. És ha már a járművekről 
esett szó, utalnunk kell egy ponto-
sításra is: az amortizálással kapcso-
latos költségek esetében nem alkal-
mazandók a korlátozások. 

Megemelt áfaküszöb
Július 1-jétől áfamentességet 

igényelhetnek azok az adófize-
tők, akiknek éves üzleti forgalma 
(bevallott vagy megvalósított) 
a 65 000 eurós szint alatt van. 
Ez hazai pénznemben kifejezve 
220 000 lejt jelent (azt az árfo-

lyamot kellett figyelembe venni, 
amelyet a Román Nemzeti Bank 
közölt Romániának az Európai 
Unióhoz való csatlakozása idő-
pontjában). Ez alól van egy kivé-
tel is, nevezetesen az új járművek 
intrakommunitáris szállítása. Ez 
az értékhatár továbbá érvényes 
abban az esetben is, amikor egy 
újonnan létrejött adófizetőről 
van szó, olyanról, amely gazda-
sági tevékenységét egy naptári 
év során kezdi meg. Mindazok 
az áfafizetőként bejegyzett adó-
fizetők, akik a megelőző eszten-
dőben nem haladták túl ezt az 
új, most megszabott értékhatárt, 
kérelmezhetik bejegyzésük törlé-
sét a nyilvántartásból. A sürgőssé-
gi kormányrendeletben az áfával 
kapcsolatosan még számos újdon-
ságszámba menő technikai jellegű 
előírás is szerepel, azokat ajánlatos 
tanulmányozniuk az érintettek-
nek/érdekelteknek. Utalnunk kell 
arra is, hogy az értékhatár meg-
emelése egyaránt vonatkozik a jogi 
személyiségű entitásokra (rész-
vénytársaságok, kft.-k stb.), egyé-
ni és családi vállalkozásokra, de 
magánszemélyekre is. Ez utóbbiak 
esetében azért is hangsúlyozandó, 
mert az elmúlt évek során sok fél-
reértést, bonyodalmat okozott az 
általuk ingatlaneladásból vagy szer-
zői jogdíjakból realizált jövedelmek 
esetenkénti „bevonása” az áfakörbe.

„Megkékül” a pakura
A kormányrendelet meg in-

dok lásában az is szerepel, hogy 
bizonyos energetikai termékek 
esetében az adócsalások sürgős 
leküzdése érdekében intézkedé-
sekre van szükség. A kormányren-
delet szövegét átolvasva kiderül, 
hogy egyetlen termék, neveze-
tesen a pakura került be annak 
látóterébe. Feltételezhető, hogy 
annak révén elkövettek egyesek 
adócsalásokat, és ennek akarnak 
most véget vetni. Hogy miként? 
Augusztus 1-jétől kezdődően azt 
meg kell színezni, nevezetesen ké-
kes színűre. A jogszabály hatályba 
lépését követően színezetlen pa-
kura nem hozható forgalomba, 
nem szállítható és nem használ-
ható fel. A szóban forgó előírások 
gyakorlatba ültetésének nyomon 
követése és ellenőrzése a jövedék- 
és vámügyi igazgatóságok hatás-
körébe tartozik.

Az üzemanyagárak 
viszontagságai

az elmúlt héten a hazai üzemanyag-forgalmazó cégek 
csökkentették áraikat. a statisztikák szerint az elmúlt 
év során fehér holló számba ment az üzemanyagok ár-
csökkentése, s azok aránya egyszer sem haladta meg, 
csak megközelítette az egy százalékot.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az üzemanyagok kiskereskedelmi árainak az alakulása 
nemcsak hazai viszonylatban jelent problémát, foglal-
koztatja a közvéleményt, mi több, a hatóságokat is. Az 

árak ingadozása, a forgalmazók jelentős haszna az uniós orszá-
gok közti áreltérések mind olyan kérdések, amelyek orvoslására 
nehéz „gyógyírt” találni. És ebben a keretben megvan a romá-
niai „sajátosság” is: a világpiaci árak alakulását nemigen követi a 
hazai, s ha igen, akkor is csak megkésve és aránytalan módon. Így 
például a kőolaj világpiaci alakulásának eredményeként márci-
us 12.–május 28. között Bulgáriában a benzin ára 4 százalékkal 
csökkent, országunkban kevesebbel, mint egy százalék, a gázolaj 
ára (euróban kifejezve) országunkban mintegy 2 százalékkal, 
míg Lengyelországban 6 százalékkal. Ugyanebben az időszak-
ban a kőolaj hordónkénti ára 24 százalékkal csökkent. Mindez 
egy, az Európai Bizottság illetékesei által készített tanulmányból 
derül ki. Egyébként a kőolaj hordónkénti nemzetközi ára 2008. 
március 13-án jegyezte a csúcsértéket, közel 150 dollárt, azt kö-
vetően fokozatosan csökkent, majd emelkedő tendenciát muta-
tott, 2012. március 12-én elérve a 128 dollárt, majd ismét csök-
kenni kezdett, június 5-én 98,13 dolláron lévén jegyezve. Ami 
a hazai árak alakulását illeti: az év eleje óta hatszor drágultak az 
üzemanyagok, s alig kétszer csökkent az ár. A kőolaj világpiaci 
árához viszonyítva a hazai árcsökkentés mindig is megkésve 
„jelentkezett”, arányaiban jóval elmaradt az előbbitől, viszont a 
világpiaci ár emelkedésére igen gyorsan és érzékenyen reagálnak 
a hazai kiskereskedelmi árak. Az uniós országok közül Románi-
ában növekedtek legdinamikusabban az üzemanyagok árai. Az 
viszont igaz, hogy az árszintek tekintetében országunk egyelőre 
nincs az „éllovasok között”. Június 5-én a benzin hazai átlagára 
20 százalékkal volt magasabb, mint 2011 januárjában, a gázolajé 
pedig 24 százalékkal. A becslések szerint ha a kőolaj hordónkénti 
világpiaci ára tartósan is 100 dollár alatt maradna, Romániában 
az üzemanyagok árai akkor sem térnének vissza a 2011-es januá-
ri szintre. Ennek több oka is van: a lej–dollár árfolyam kedvezőt-
len alakulása (az a szóban forgó időszakban 9 százalékos romlást 
mutat), a kiskereskedelmi árakba beépülő különböző adók és il-
letékek növekvő tendenciája. Ez utóbbi kapcsán tudni kell, hogy 
azok a kiskereskedelmi áraknak mintegy 50 százalékát jelentik. 
Az Európai Bizottság illetékeseinek számítása szerint 2009 ja-
nuárja és 2012 májusa között az üzemanyagok kiskereskedelmi 
áraiba beépülő adók és illetékek a gázolaj esetében 44 százalék-
kal emelkedtek, a benzin esetében pedig 37 százalékkal, míg az 
Unió szintjén az emelkedési arány 29, illetve 24 százalékos volt. 
Egy másik virtuális számítás szerint amennyiben a kőolaj világpi-
aci ára 20 százalékkal csökkenne, Romániában az üzemanyagok 
kiskereskedelmi árai legfeljebb csak 10 százalékkal mérséklőd-
nének. A statisztikai adatok szerint Európa-szerte visszaesett az 
eladott üzemanyagok mennyisége, vannak olyan országok, ahol 
el 15 százalékig. Itthon a félhivatalos értesülések szerint az első 
évnegyed során az eladott üzemanyag-mennyiségek 6-4 száza-
lékkal estek vissza. A piaci elemzők viszont azt állítják, hogy ez 
nem csupán a drágulás miatt következett be, hanem a februári 
rendkívüli viszontagságos időjárás okán is, ami szerfelett megne-
hezítette a közúti közlekedést. A mennyiségi visszaesést azonban 
kompenzálta az ár, mert az árak jóval nagyobb arányban emel-
kedtek, mint az értékesített mennyiségek.
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Érmek Bukarestből

Futóverseny

> Roland Garros, férfi. A címvédő Ra-
fael Nadal nyerte a férfi egyest a francia nyílt 
teniszbajnokságon Párizsban, miután a vasár-
napról hétfőre átnyúló döntőben négy játsz-
mában győzött a világelső Novak Djokovic 
ellen. Nadal hetedszer diadalmaskodott a 
Roland Garroson, ezzel megdöntötte a svéd 
Björn Borg csúcsát. A kétnapos küzdelem 
összességében 3 óra 49 percig tartott. A 26 
esztendős Nadal a Roland Garroson szerzett 
hét győzelme mellett az Australian Openen 
és a US Openen egy-egy, Wimbledonban 
pedig két alkalommal diadalmaskodott, és 
ötvenedik ATP-tornagyőzelmét szerezte 
meg egyesben. Nadal győzelmével szerte-

foszlatta Djokovic álmát, aki a wimbledo-
ni tornán, a US Openen és az Australian 
Openen aratott diadala után sorozatban 
negyedik Grand Slam-sikerét akarta meg-
szerezni. Ez utoljára 43 esztendővel ezelőtt 
az ausztrál Rod Lavernek sikerült.

Eredmény, férfi egyes, döntő: Rafael Nadal 
(spanyol, 2.) – Novak Djokovic (szerb, 1.) 
6:4, 6:3, 2:6, 7:5.

> NHL. Fennállása során először nyerte 
meg a Stanley Kupát a Los Angeles Kings, 
miután az észak-amerikai profi jégkorongli-
ga (NHL) döntőjének hatodik mérkőzésén 
– köszönhetően egy ötperces kiállítás alatt 

szerzett három gólnak – 6–1-re legyőzte a 
New Jersey Devils csapatát. A rájátszás leg-
értékesebb játékosának a bajnok kapusát, 
Jonathan Quicket választották. A Kings 
sikere több szempontból is bravúr: úgy 
hódította el a Stanley Kupát, hogy az idei 
playoffban tíz, összesítésben pedig 12 ide-
genbeli találkozót nyert meg. A menetelés 
során nyugaton előbb az első, a második, 
majd a harmadik kiemeltet búcsúztatta, 
végül a fináléban a szintén jobb mutatók-
kal rendelkező Devils fektette két vállra. A 
kaliforniai gárda a 16 csapatos rájátszásba a 
13. alapszakasz-eredménnyel került be, ilyen 
gyenge rangsorolással egészen nem nyertek 

bajnokságot. A rájátszást elképesztőnek ne-
vezhető 94,61 százalékos védési hatékony-
sággal és 1,41-es kapott gólos átlaggal záró 
Quick mellett Brown és Anze Kopitar volt 
a csapat egyik motorja, és utóbbi az NHL 
történetének első szlovén Stanley Kupa 
győztese. A Kings egészen a legendás Wayne 
Gretzky 1988-as leigazolásáig „lesajnált” 
együttes volt, és a város kirakatcsapatának, 
az NBA-s Lakersnek találkozóira jártak a 
hírességek, ám most már a celebek is rend-
szeres látogatói a hokimeccseknek. Döntő, 6. 
mérkőzés: Los Angeles Kings – New Jersey 
Devils 6–1 (3–0, 1–1, 2–0). A párharcot 
4–2-es összesítéssel a Los Angeles nyerte.hí
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Bukarest adott otthont a vete-
rán atléták számára rendezett 
nyílt pályás országos bajnok-

ságának. Két csíki csapat a Gentiana 
SE – VSK Csíkszereda, illetve a Csí-
ki Futókör veterán atlétái remekül 
helytálltak.

Gentiana SE – 
VSK Csíkszereda
Nők: +35 éves korosztály: Rácz 

Zsuzsanna (1. hely, 5000 m síkfutás 
és 3. hely 100 m síkfutás). Férfiak: 
+35 éves korosztály: Incze Csaba 
(3. hely, 400 m síkfutás; 3. hely 800 
m síkfutás; 2. hely 5000 m síkfutás; 
2. hely 10 000 m síkfutás); +40 kor-
osztály: Ágoston László (6. hely 100 
m síkfutás; 3. hely 200 m síkfutás; 4. 
hely 1500 m síkfutás); Sárig Csaba 
(4. hely 200 m síkfutás; 2. hely 400 
m síkfutás; 4. hely 800 m síkfutás); 
+55 korosztály: Imre István (2. hely 

100 m síkfutás; 1. hely 400 m síkfu-
tás; 2. hely 1500 m síkfutás); +60 
korosztály: Benő Zoltán (5. hely 800 
m síkfutás; 4. hely 5000 m síkfutás); 
Schulleri Frigyes (5. hely 1500 m sík-
futás; 5. hely 5000 m síkfutás; 3. hely 
10 000 m síkfutás).

Csíki Futókör
Nők: +35 éves korosztály: Bara-

bási Rozália (2. hely 100 m síkfutás; 
2. hely 200 m síkfutás; 1. hely távol-
ugrás). Férfiak: +50 éves korosztály: 
Spanachi Ilie (2. hely távolugrás; 2. 
hely hármasugrás; 4. hely 400 m sík-
futás); +60 éves korosztály: Molnár 
János (2. hely 800 m síkfutás; 2. hely 
300 m gátfutás; 2. hely 2000 m aka-
dály, Pro Tekerőpatak SE); +70 éves 
korosztály: Keresztes Gyula (1. hely 
300 m gátfutás; 1. hely 800 m sík-
futás); +75 éves korosztály: Sándor 
István (4. hely súlylökés).

ANemzetközi Olimpiai Nap 
tiszteletére szerveznek Csík-
szeredában futóversenyt 

szombaton. A versenyt a Hargita 
Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 
és a Román Olimpiai Akadémia 
megyei fiókja szervezi.

Immár hagyománnyá vált me-
gyénkben is az olimpiai nap alkal-
mából szervezett futóverseny, idén 
erre szombaton kerül sor Csíkszere-
dában. A Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság 1948-ban hozott határozata 
értelmében június 23. a Nemzetközi 
Olimpiai Nap, ugyanis 1894-ben 
ezen a napon Pierre de Coubertin 
báró javaslatára alakult meg Párizs-
ban a NOB.

Romániában negyvenkilenc vá-
rosban szerveznek olimpiai futóver-
senyt, az elsőt május 19-én Aradon 
tartották, míg az utolsót június 23-

án Buzăuban rendezik. A csíkszere-
dai futóversenyre szombaton kerül 
sor, a rajt 10 órakor lesz a Vákár La-
jos Műjégpálya mögül, a résztvevők 
a Jégpálya utca – Brassói út – Bolyai 
utca – Gábor Áron utca – Hősök 
utca szakaszon szaladnak, az érkezés 
a jégcsarnok belső udvarán lesz. A 
versenytáv mintegy két kilométer. A 
viadalra benevezni június 15-ig lehet 
a megyei sportigazgatóság Hősök 
utca 7. szám alatti székhelyén na-
ponta 9 és 15 óra között, valamint a 
verseny napján 8–9.45 óra között, a 
műjégpálya belső udvarán.

A szervezők díjazzák a távot 
megtevő első háromszáz résztvevőt, 
ezenkívül mindenki oklevelet kap. 
A futóversennyel kapcsolatosan 
bővebb információkért a 0266–
371772-es telefonszámon lehet ér-
deklődni.

A vezetőség leváltására készült 
a Román Jégkorongszövetség 
(RJSZ) tagságának egy része, ám 
a tegnapi közgyűlésen erre nem 
került sor. Az ülésen azonban ki-
derült, ki pályázik Tánczos Barna 
helyére, az elnök mandátuma au-
gusztusban jár le, a választásokat 
július 18-án vagy 19-én tartják.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Nem volt ennyire viharos 
közgyűlés az utóbbi négy 
évben a Román Jégkorong-

szövetségnél, amelyen magyarellenes 
hangulat uralkodott – számolt be az 
ülést követően lapunknak Tánczos 
Barna. A szövetségi elnök megje-
gyezte, noha a napirenden nem sze-
repelt az elnök leváltása, a közgyűlés 
tagjai mégis felvették a pontok közé, 
ám a kezdeményezés végül megbu-
kott. Tánczos szerint sokaknak fáj, 
hogy több a magyar nemzetiségű 
hokis a válogatottban, mint a román, 
a hazai korosztályos, női és férfibaj-
nokságokat pedig rendre a székely-
földi, zömében magyar anyanyelvű 
hokisokat foglalkoztató csapatok 
nyerik. – Az volt a legfőbb gondjuk, 
hogy ki énekelte a himnuszt és ki 
nem a decemberi, Magyarország el-
leni válogatott mérkőzésen – mond-
ta Tánczos.

A szövetségi elnök lapunknak 
azt mondta, ellenjelöltjei etnikai 
szavazásra készülve próbálják eltá-
volítani tisztségéből. – Ha általá-
nossá válik a szakminisztériumban 
a magyarellenesség és megfélemlítik 

a költségvetésből fenntartott klu-
bokat, akkor sikerülhet számukra a 
célkitűzés – mondta Tánczos. Hoz-
zátette, Gheorghe Florian lesz a jövő 
hónapi elnökválasztáson a kihívója.

A másik vitatéma az alapsza-
bályzat egyik pontja közül alakult 
ki. Az RJSZ alapszabályzata szerint 
csak azon kluboknak van szavazati 
joguk a közgyűlés során, amelyek 
valamely bajnokságban jégkorong-
csapatot indítanak. Tánczos ellen-
felei azzal érveltek, hogy az U10-es 
pontvadászat nem tekinthető baj-
nokságnak, mivel a találkozókon 
az eredményt nem jegyzik, ugyan-
akkor nem készül végső táblázat 
sem. – Ebben a témakörben a szak-
minisztérium jogászainak vélemé-
nyét is ki kell kérjük, ezt követően 
tudjuk majd elmondani, kik szavaz-

hatnak a közgyűlésen – nyilatkozta 
lapunknak Tánczos.

A magyar bajnokságba a ne-
vezési határidő pénteken jár le, a 
HSC Csíkszereda eddig az U12-es, 
az U14-es és az U16-os csapatát ne-
vezte be. Az U18-as pontvadászat-
ban a téli ifjúsági olimpiai fesztivál 
(FOTE) gárdáját Phoenix néven az 
RJSZ nevezte, a csapat teljes költ-
ségét a szövetség állja. – A brassói 
fesztiválon részt vevő romániai csa-
pat Csíkkarcfalván készül majd feb-
ruárig, a gyerekek egy különleges 
tanterv szerint fognak tanulni, de 
nem mennek iskolába, erre tanügy-
miniszteri jóváhagyás van. A szülők 
is megértették, hogy csak komoly 
áldozatok árán készülhet a csapat, 
és ők is támogatták javaslatunkat – 
szögezte le Tánczos Barna.

Etnikai és nem szakmai okok miatt távolítanák el Tánczost

VihARoS köZgyűléS A JégkoRongSZöVeTSégnél

Nem a hokiról szólt

nemzetközi meccset fújt. 
A Csíkszeredai VSK labdarú-
gócsapatának kapitánya, Bajkó 
Barna (balról) tegnap késő dél-
után nemzetközi utánpótlás 
válogatott mérkőzésen bírásko-
dott. A Bukarestben megrende-
zett U18-as Románia – Svéd-
ország találkozót (amely amúgy 
3–2-es román siker hozott) múlt 
héten ítélte oda a csíki játékos-
nak és egyben játékvezetőnek a 
játékvezetői testület. Amennyi-
ben pozitívan értékelik teljesít-
ményét a szakemberek, akkor 
jövőtől már a másodosztályban 
dirigálhat mérkőzéseket.



lakás
ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 

szám) 450 m2-es területen fekvő ház 

központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ családi ház Csíkdánfalván 
10 ár területtel (4 szoba, konyha, 

kamra, nagy fürdőszoba, két pince, 
hétvégi ház, garázs és melléképületek) 
igényesen felújítva, azonnal beköltöz-
hető. Irányár: 55 000 euró. Telefon: 
0741–101060. 

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

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.

jármű

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra Caravan, dízel, 6 sebességes 
(légkondi, elektromos tükrök, ablakok 
stb.), frissen beírva, hargitai rend-
számmal. Ára: 5650 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0744–786147.

ELADÓ 2005-ös évjáratú, ötsze-
mélyes, 1.9-es dízel papucs Dacia 
szép, megkímélt állapotban, frissen 
cserélt vezérléssel és szűrőkkel, új 
gumikkal, rendezett iratokkal, szép, 
újszerű belsővel, rozsdamentes ál-
lapotban, 5 l-es fogyasztással. Ára: 
1950 euró. Csere is érdekel. Telefon: 
0755–889507, 0730–206538, 0266–
334188, Tusnád.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa 1.2, benzines, Euro 4-es, fris-
sen behozva, szép állapotban. Ext-
rák: négy légzsák, központi zár, CD 
+ rádió, szervo, multivolán. Telefon: 
0722–967539.

vegyes

A csíkszeredai Boszorka Egye-
sület köszöni Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatalának a június 1-jei 
gyermekprogramjához, valamint a 
Mátyás királyról szóló, óvodákban 
rendszeresen tartott szórakoztató-
nevelő tevékenységéhez nyújtott 
anyagi támogatását.

Csíkszereda Helyi Tanácsának 
mély tisztelettel köszönjük támo-
gatását, amellyel a több helyszínen 
zajló gyermeknapi rendezvényso-
rozatunkat kivitelezhetővé tette. A 
Nefelejcs Egyesület és a részt vevő 
gyerekek.

ELADÓ mozgássérülteknek rok-
kant kocsi. Telefon: 0747–055250.

ELADO vécépapír- és kéztörlőgyár-
tó gép csomagolóval, információkkal a 
gyártással és az eladással kapcsolat-
ban. Ára: 1750 euró. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓK: 55 LE-s, cseh traktorok 
sárga számtáblával, szénasodró-for-
gató, egytengelyes utánfutó és egy-
soros krumplipergető. Telefon: 0741–
597018, 0266–332553. (22044)

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

ELADÓ 110 hevederlemez; 30 he-
vederléc (2–2,5 m) lekezelve; 4 vastag 
falú (Ø70/3 m/ 5 mm) vascső kapunak. 
Telefon: 0741–433185. (22064)

ELADÓ kitűnő állapotban lévő, 10 
éves kanca Csíkdánfalván, valamint 
egy levágni való juh. Telefon: 0740–
173152.

ELADÓ egy 200 kg-os húsdisznó. 
Telefon: 0740–055405, 0266–326628.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

szolgáltatás

VÁLLALUNK teljes körű lakás-
felújítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külső-belső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz-
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag-
parkettázás, csempézés, üvegmoza-
ikozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. Te-
lefon: 0721–767651, 0749–037559. 
www.albertconstruct.ro

VÁLLALUNK nagyon kedvező áron 
lakásfelújítást: festést, glettelést, par-
kettázást, vakolást, csempézést. Tele-
fon: 0728–835965. (22005)

Személyszállítást, munkások szál-
lítását VÁLLALOM Németországba 
heti rendszerességgel. Telefon: 0744–
858528. 

VÁLLALJUK területek felméré-
sét, telekkönyvezését, megosztá-
sát, összevonását, alapok kitűzé-
sét. Nyugdíjasoknak, munkanélkü-
lieknek 10% kedvezmény. Telefon: 
0722–967539.

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

megemlékezés

A temető csendje 
ad neked nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 2009. 
június 13-ra,

dr. JAKAB KÁLMÁNNÉ
Takács Ilona

tanítónő

halálának 3. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Gyer mekei, Bibó Mária és családja. 

elhalálozás
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Marian Cristea 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség döntést hozott Csíkszereda, Zsögödfürdő belterületén 
megvalósítandó Hétvégi ház építése című terve eseti elbírálása nyomán.

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 
8.30–16.30, szerdán pedig 8.30–18.30 óra között, valamint a www.apmhr.
anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be 2012. június 18-ig a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. Telefon: 0266–371313; 
0266–310041.

Az EDBAL CONSULT Kft.
kolozsvári székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Pisztrángos bő-
vítése és modernizálása – Vasláb szám nélkül című tervnek a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2012. június 12-én dön-
téstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron 
utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint a http://apmhr.
anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megje-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érdekelteket, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez az Ivóvízhálózat bővítése Zsögödfürdőn 
című tervét a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, mun-
kanapokon 8.00–16.00 óra között, valamint Csíkszereda Önkor-
mányzata székhelyén, Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás 
teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–371313, fax: 0266 
–310041).

A székelyudvarhelyi SZABEL-TOOLS Kft. értesíti az érin-
tetteket, hogy a Farkaslaka 629/A. szám alatt található autóbontó 
műhely működtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást 
elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, 
Márton Áron u. 43 sz., tel.: 0266–312 454, 0266–371 313; fax: 
0266–310 041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon 
belül, írásban lehet közölni napota a környezetvédelmi ügynök-
séggel, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

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

TÖRÖK SÁNDOR
– nyugalmazott agrármérnök –

életének 73., házasságának 41. 
évében, 2012. június 11-én hir-
telen elhunyt.

Életét a becsületes munka, a kitar-
tás, a családjához és elveihez való 
hűséges ragaszkodás jellemezte.

Drága halottunkat 2012. június 
13-án 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Mi-
klós-hegyi temető ravatalozójá-
ból. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely 

Ha emlegettek, köztetek leszek,
De fáj, ha látom könnyetek,
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Emlékem így áldás lesz rajtatok.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagymama, anyós, 
rokon, szomszéd és jó ismerős,

özv. ORBÁN ERZSÉBET
szül. BOKOR

életének 74., özvegységének 
13. évében, 2012. június 10-én, 
hirtelen elhunyt. 

A családhoz való példás ragasz-
kodása, munkaszeretete, em-
bertársai iránti szeretete örökre 
példaképként marad emlékeze-
tünkben. Szívünk mélyén meg-
őrizzük drága emlékét, hisz akit 
szeretnek, az örökké élni fog.

Drága halottunkat 2012. június 
13-án, szerdán 16 órakor helyez-
zük örök nyugalomra, a reformá-
tus egyház szertartása szerint, 
az udvarhelyi ravatalozóból a 
helyi református temetőben.
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! Részvétlátogatást 
a temetés előtt egy órával fo-
gadunk. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely 

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben itt élsz 
és örökre itt maradsz.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2012. május 3-ra,

PÉTER ERZSÉBET
szül. Molnár

nyug. tanítónő

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise június 14-én 18 
órakor lesz a csíksomlyói kegytemp-
lomban. Emlékét örökre szívünkben 
őrizzük! Gyászoló szerettei. (22067)

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
a szeretett édesanya, nagyma-
ma, dédanya, testvér, rokon és 
jó szomszéd,

özv. DÁNIEL KÁLMÁNNÉ
András Margit

életének 78. évében türelemmel 
viselt betegség után 2012. június 
11-én reggel csendesen elhunyt. 
Temetése ma 15 órakor lesz a 
Szentlélek utcai temetőben. Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.
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Nyílttá tette az A csoportot 
Csehország a labdarúgó-Európa-
bajnokságon, miután a második 
fordulóban 2–1-re legyőzte Gö-
rögországot. Michal Bílek le-
génysége már a hatodik percben 
két góllal vezetett, a dél-euró-
paiak csak a fordulás után esz-
méltek fel – a csereként beálló 
Theofanisz Gekasz találata azon-
ban csak a szépítéshez volt elég. 

Újabb csoportkör kezdő-
dött el a 2012-es labda-
rúgó-Európa bajnoksá-

gon. Az elmúlt négy napban nyolc 
meccset, húsz gólt, két piroslapot 
és egy kihagyott büntetőt lát-
hatott a közönség, a körforgás 
tegnap a cseh–görög mérkőzésen 
kezdődött elölről. A cseh váloga-
tott 2–1-re győzte le a görög csa-
patot az Eb A csoportjának máso-
dik fordulójában. Az oroszoktól 
a nyitókörben kikapó – azaz „az 
életükért küzdő” – csehek a hato-

dik percben már két góllal vezet-
tek, míg a visszafogott görög csa-
pat az első félidőben egyszer ta-
lálta el a kaput, és mindössze egy 
lesgólra futotta erejéből. Szünet 
után a görögök egy kapitális cseh 
védelmi hibából szépítettek, majd 
a hátralévő időben a folytatásban 
elfogyott a „tudományuk”. A cse-
hek legutóbb 1982 márciusában 
győzték le Görögországot.

Ukrán siker
Az ukrán labdarúgó-váloga-

tott 2–1-es győzelmet aratott 
a svéd csapat felett a D csoport 
hétfő esti mérkőzésén, ezzel meg-
nyerte története első Eb-találko-
zóját. Ez volt a kontinenstorna 
eddigi legnézettebb összecsapása, 
amelyet több mint 64 ezer néző 
látott a helyszínen, a kijevi Olim-
piai Stadionban.

Sport

> Múzeumlátogatás. Szurkolók ezrei 
látogatják a jelentős lengyel múzeumokat, 
hogy a lengyel–ukrán szervezésű labdarúgó-
Európa-bajnokság mérkőzései közötti szüne-
tekben megismerjék Lengyelország történe-
tét. A legnagyobb érdeklődés a Varsói Felke-
lés Múzeumát és az auschwitz-birkenaui volt 
náci haláltáborban működő emlékhelyet 
övezi. Jan Oldakowski, az interaktív fővá-
rosi múzeum igazgatója rendkívüli esélynek 
tartja a nemzetközi figyelmet, mert az alkal-
mat megragadva dióhéjban bemutathatja a 
külföldi turistáknak és újságíróknak a város 
és Lengyelország történetét. Ugyanakkor 
más lengyel városok lakóit is felvilágosítja az 

1944-ben kitört, 63 nap után elbukott varsói 
felkelésről, amelynek megtorlásaként a né-
met megszállók földig rombolták a fővárost. 
Az auschwitz-birkenaui múzeumot a német 
válogatott mellett a Krakkóban tartózko-
dó angol, holland és olasz nemzeti csapat is 
meglátogatta, majd a sportolók a megsem-
misítéstől több mint ezer zsidót megmentő 
Oskar Schindler német gyáros üzemét is 
felkeresték.

> Több mint fele él bajnokságból. 
Az európai futballklubokat tömörítő 
szervezet (ECA) statisztikája szerint 
134 egyesületből érkeztek játékosok a 

Lengyelországban és Ukrajnában zajló 
Európa-bajnokságra. A 368 labdarúgó 
több mint fele, 58,2 százaléka, azaz 214 
játékos német, angol, spanyol, olasz vagy 
francia csapatban keresi a kenyerét, s 99 
százalékuk Európában játszik. Kivétel a 
svéd Christian Wilhelmsson, aki a szaúdi 
al-Hilal FC, s az ír Robbie Keane, aki az 
észak-amerikai profi ligában (MLS) sze-
replő Los Angeles Galaxy alkalmazottja. 
A Roy Hodgson vezette angol válogatott 
az egyetlen, amelynek minden tagja a ha-
zájában futballozik, míg az írek olasz szö-
vetségi kapitánya, Giovanni Trapattoni 
csakis légiósokat hívott be a keretbe.

> Kitiltják a balhézókat. A meccsek-
ről való kitiltással fenyegeti az ukrán–
lengyel rendezésű labdarúgó-Európa-
bajnokság agresszív szurkolóit az ukrán 
rendőrség. Volodimir Poliscsuk, a Bel-
ügyminisztérium sajtószóvivői irodájá-
nak vezetője az Eb ukrajnai rendezvényei-
nek helyszínbiztosítása kapcsán a Kijev 
tévécsatorna tegnapi adásában elmond-
ta: „Ha a szurkoló spicces, de toleráns és 
törvénytisztelő, az egy dolog. De ameny-
nyiben sokat ivott és kötekedni, lökdö-
sődni kezd, vagy másokat sérteget, akkor 
a munkatársaink fel fogják világosítani 
az udvarias viselkedés szabályairól.”hí
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Kialudt a görögtűz Wroclawban

Sevcsenko ukrán hős lett. Jó az öreg a háznál

Eredmények

D csoport: Franciaország – Anglia 1–1 (1–1) /Nasri (39.), il-
letve Lescott (30.)/; Ukrajna – Svédország 2–1 (0–0) / Sevcsenko 
(55., 62.), illetve Ibrahimovics (52.)/.

A csoport: Csehország – Görögország 2–1 (2–0) /Jiracek (3.), 
Pilar (6.), illetve Gekasz (53.)/. A Lengyelország – Oroszország 
találkozó tegnap este lapzárta után ért véget. A csoport állása:  
1. Oroszország 3 pont, 2. Csehország 3, 3. Lengyelország 1, 4. Gö-
rögország 1.

A mai műsor: B csoport: Dánia – Portugália (19, Dolce Sport 
és M1) és Hollandia – Németország (21.45, TVR1 és M1).
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Zseniális találmányok
A Leonardo da Vinci zseniális talál-

mányai című kiállítás a székelyudvarhelyi 
múzeum eddigi legnagyobb kulturális vál-
lalkozása. A Haáz Rezső Múzeum a szok-
ványos kiállításait meghaladó, nagyléptékű 
kulturális projekttel jelentkezik, s ezáltal 
egy tágabb kulturális horizontot nyit meg a 
látogatóközönség számára. Egyedi alkalom 
kínálkozik a nagy itáliai lángész leghíre-
sebb találmányainak hiteles rekonstrukci-
óit, művészeti, anatómiai munkáit, tükör-
szobáját, és legfontosabb képzőművészeti 
alkotásainak elemzéseit megtekinteni. A 
tudományos kutatásokon alapuló, világ-
színvonalú igényességgel elkészített ma-
kettekből álló – Leonardo da Vinci nem 
mindennapi életét, életművét és mítoszát 
is taglaló – kiállítást multimédiás környe-
zetben teszik érdekfeszítővé. A rendhagyó 
kiállítás október 31-ig tekinthető meg. 

Időfaggató 
A Haáz Rezső Múzeumban fotókiál-

lítás nyílt Sztojka Ferenc hagyatékából. 
Mint tudatták, az alaphelyzet adott volt. A 
Sztojka család jóvoltából ugyanis nemrég 
került a Haáz Rezső Múzeum fotótárába 
Sztojka Ferenc hagyatéka, amely több ezer 
fekete-fehér fényképnegatívból és diapo-
zitívból áll. Az adományt több tucat CD 
egészíti ki, amelyek digitalizált formában 
is megörökítették a tekercsek, filmszalagok 
tartalmát, és olyan felvételeket is tartalmaz-
nak, amelyek negatívjai nem kerültek be a 
hagyatékba.

A nyolcvanhat éves korában, 1996. 
január 4-én elhunyt Sztojka Ferenc 
Székelyudvarhely egyik legismertebb fény-
képésze volt és az általa készített számos 
felvétel a város, illetve a környék 20. századi 
történetének egy-egy fontosabb eseményét 
örökítette meg. 
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Ez a gyönyörű kiállítású, magával ragadó album bemutatja azo-
kat a képeket, amelyek naponta ránk köszönnek a művészeti 
magazinokból, könyvborítókról és a kiállítótermek falairól. 

Az időrendbe szerkesztett ismeretanyag végigkalauzolja az Olvasót 
a művészet fejlődésének nagy korszakain. Az illusztrációkkal bőven 
kiegészített esszék műfajról műfajra haladva dolgozzák fel az alkotá-
sokat.

A könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 
0266–210 046, 0751–103 915).

az ajánlata

Richard Farthing: A művészet 
nagykönyve
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Szejkefürdő

Vár a Borvízmúzeum 
A Haáz Rezső Múzeum szejke-

fürdői múzeuma több mint egy 
évtizedes munka után 2008-ban 

nyílt meg. A látogató megtekintheti a 
Szejke-vizes korsókat és a vizet szállító 
bivalyos szekeret, mely a város jelkép-
évé vált. A Székelyföldön közel 2500 
borvízforrást feltérképező Bányai János 
geológus a borvizek kiemelkedő kuta-
tója volt. Ásvány- és kőzetgyűjteményé-
nek itt csak egy töredékét állították ki, 
azokkal a tudós portrékkal együtt, ame-
lyek egykor dolgozószobája falát ékesí-
tették. Orbán Balázs halhatatlan érde-
meire Hunyadi László alkotta szobra, és 

az 1868–1873 között megjelent A Szé-
kelyföld leírásában a fürdőkről készült 
metszetei, valamint a fürdőket ábrázoló 
fényképei emlékeztetnek.

ma

Szerda
Az esztendő 165. napja, az évből hátralé-

vő napok száma 201. Napnyugta ma 21.01-
kor, napkelte holnap 5.30-kor. 

Isten éltesse 
Antal és Anett nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Antal jelentése: herceg, 

fejedelem, elöljáró. Az Anett pedig a héber 
eredetű Anna önállósult francia becézője. 

Június 13-án történt 
1490. Corvin János, Hunyadi Mátyás 

király törvénytelen fia lemondott a trónról 
II. Ulászló javára. 

1707. A Rákóczi-szabadságharc során az 
ónodi országgyűlésen kikiáltották a Habs-
burg-ház trónfosztását. 

1900. Kínában kirobbant a külföldi be-
hatolás ellen irányuló boxer-lázadás. 

2007. Brüsszelben felavatták az Európai 
Unió hadműveleti központját. 

Június 13-án született 
1773. Thomas Young angol orvos, fizi-

kus és polihisztor 
1865. William Butler Yeats Nobel-díjas 

ír költő, író, elbeszélő 
1918. Ben Johnson Oscar-díjas amerikai 

színész, filmszínész 
1928. Forbes John Nash Jr. Nobel-díjas 

amerikai közgazdász, matematikus 
1948. Blaskó Péter Jászai Mari-díjas szí-

nész, érdemes művész 

Június 13-án halt meg 
1938. Charles Edouard Guillaume No-

bel-díjas, svájci származású francia fizikus 
1993. Donald Kent Slayton / Deke ame-

rikai űrhajós 
1998. Lucio Costa francia származású 

brazil építész, Brazíliaváros tervezője 
1972. Békésy György Nobel-díjas akusz-

tikus, biofizikus 
1986. Goodman, Benny / Benjamin Da-

vid Goodman amerikai klarinétművész 

Székely könyvtár

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Ki-
adóhivatal májusban útjára indította Szé-
kely könyvtár című, száz kötetesre tervezett 
könyvsorozatát. A kötetek egységára 35 lej, 
előfizetőknek 25 lej. A már megjelent első 
öt kötetben Mikes Kelemen törökországi 
leveleit, Kányádi Sándor verseit, Tamási 
Áron Ábel a rengetegben című regényét, 
illetve Bözödi György Székely bánja című 
írását vehetik kézbe az olvasók egy székely 
népballadákat tartalmazó válogatás mel-
lett. Ezen kötetek és a továbbiak megren-
delhetők a 0266–311 775-ös telefonszá-
mon, illetve a szekelyfold@hargitamegye.ro 
e-mail címen.

www.parapista.com

– Egyik-másik politikusnak  
fennebb lenne a helye!

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 13.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 27-ig kell beküldeni.

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

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

HirdeTéSeK

Gyarapodott a kínai agyaghadsereg

A Hsziani (Xian) agyaghadsereghez 
tartozó újabb 310 leletet tártak fel 
kínai régészek: több mint 100 kato-

nát, lovakat, két szekeret, fegyvereket, dobo-
kat és egy pajzsot is találtak – adta hírül a 
kínai média.

Az értékes kulturális emlékek az egye-
sült Kína első uralkodójának, Csinsihuang 
(Qinshihuang) császárnak a sírjához tartozó, 
egyes számú aknából kerültek elő – számolt 
be a leletek megtalálásának körülményeiről és 
magukról a kincsekről Jüan Csung-ji (Yuan 
Zhongyi) neves kínai régész. Jüan mindenek-
előtt a pajzsot emelte ki, mert – mint mondta 
– a terrakotta hadsereg három gödrében ez 
volt az első. A Csin-korabeli (Kr. e. 221–206) 
pajzs méretét tekintve is különleges, kétszer 
akkora, mint korábban talált bronz társai: 70 
centiméter magas és 50 centiméter széles. Az 
egyik szekér jobb oldalán leltek rá.

A legutóbb talált és bemutatott kato-
nák különlegessége, hogy gyakorlatilag 
valamennyiük díszítéséhez használtak szí-
nes festéket. A színek fakulását három okkal 
magyarázták a szakemberek: a katonák egy 
része vízben volt, másokat pedig tűz ért, a 

harmadik ok maga a Csin-dinasztiabeli fes-
tési technika hiányossága. A díszítés előtt 
felkent nyers lakk ugyanis idővel levált az 
agyagtestről.

A régészek beszámoltak arról is, hogy a 
császári mauzóleumtól délkeletre található le-
lőhelyen, a 9901. számú aknában talált, rend-
kívül sérült agyagfigurák meglehetősen kü-
lönböznek a korábbi leletektől. Az egyik alak 
például a bal kezét a jobbjával támasztja, míg 
egy másikat guggoló testhelyzetben találták. 
A figurák egymással szemben helyezkedtek 
el, és érdekes módon az egyik sorban telteb-
bek, a másikban soványabbak álltak. A főalak 
egy fej nélküli, 2,2 méteres szobor volt, amely 
„fejestül” két és fél méter magas lenne.

Mezei futrinka Fotó: erőss Miklós

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Eleinte az átmeneti felszakadozások mellett 
gyakran lesz erősen felhős az ég, a hegyvidéken 
többfelé várható zápor, zivatar. A délnyugati szél 
megélénkül, időnként megerősödik.

Utolsó éveiben, a beteg ágyán sem láto-
gatta meg édesapját, sőt családtagjainak is 
megtiltotta, hogy kapcsolatot teremtsenek a 
nagyszülőkkel. Egymás házától nem messze 
laktak, így gyakran előfordult, hogy összeta-
lálkoztak az utcán vagy az üzletben, ilyen-
kor még fejbiccentésre sem méltatta az öreget. 
Nemcsak a szüleire haragudott, de testvéreit 
is kitagadta. Az iménti leírás egy televíziós 
filmsorozat alaptörténete is lehetne, de sajnos 
nem az. Sőt az események végkimenetele a 
legelgondolkodtatóbb, hiszen a családi vi-
szály annyira elfajult, hogy az édesapa teme-
tésén sem jelent meg fia. A háttérben pedig 
egyszerűen egy kapzsi ember sértődöttsége 
áll, aki nem elégedett meg a szülői örökség va-
gyonmegosztásával, dühét és haragját pedig 
minél nagyobb méretű, nyilvános megtorlás-

sal tudatta a világgal. Számomra hihetetlen, 
hogy a halál közelében járó édesapa utolsó 
napjaiban sem nyert megbocsátást, így távo-
zott a földi életből. 

Mostanában több olyan személlyel ta-
lálkoztam, akinek szülei meghaltak, vagy 
csak egyszerűen lemondtak róluk, és állami 
gondozásba helyezték őket. Sok keserűség van 
élettörténeteikben, de azok, akiknek a szülei 
élnek, előbb-utóbb felkeresik vér szerinti szü-
leiket, felteszik azokat a kérdéseket, amelyek 
gyermekkoruk óta foglalkoztatják őket, és túl-
lépve a múlton megbocsátanak egymásnak. 
Magas érzelmi intelligenciáról tanúskodik 
viselkedésük. Ők nem engedték, hogy saját 
indulataik és az emberi gyarlóság megfertőz-
ze emberi kapcsolataikat, és felülemelkedtek 
sértettségükön. Példát lehetne venni róluk.

Elveszített apa
                 villanás n Pál Bíborka

skandi  kÉszÍtette: Benedek enikő
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A szőke nő kap a férjétől egy 
automata mosógépet. Másnap 
megy haza a férj, és látja, hogy 
a felesége meztelenül rakja be a 
ruhákat a mosógépbe. Mire a férj:

– Mit csinálsz, drágám?
– Hát mosok! – feleli a szőke 

nő.
– De hát miért vagy mez-

telenül? – kérdi ismét a férj.
– Jaj drágám, elolvastam a 

használati utasítást, és ott azt írta, 
hogy az első mosást ... (poén a 
rejtvényben)! 

szaBadidő


