
ÁrvahÁz utÁn csalÁdalapítÁs

„Ki kellett bírni, 
és végig kellett csinálni”

Kamaszként sokszor megkérdőjelezte az élet igazságosságát, dühvel és daccal szemlélte 
környezetét. Ma már víg kedélyű, kiegyensúlyozott családi életet él. Mária – tudatosságának 

és ambíciójának köszönhetően – nem veszett el az állami gondozás útvesztőjében, 
lediplomázott és kórházban dolgozik asszisztensnőként. > 2. oldal

Mária előnyt kovácsolt a hátrányból. A nevelői iránti tisztelet határozta meg fejlődését fotó: balázs árpád

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. 
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     szász csaba

fuldokló Nagy-küküllő 

A Greenpeace-t 
hívják segítségül
Ha áram nélkül marad a ze

te laki gát alatti vízerőmű, 
nem tudja továbbengedni a gát
ból turbináiba ömlő vízmennyisé
get, így a NagyKüküllő félórákra 
víz nélkül marad – pusztulnak is 
az ikrák és a halak. Az udvarhe
lyi sporthorgászok kongatják a 
vészharangot, a vízügy viszont azt 
mondja, zöldenergiater
melés történik, a vízszint
csökkenés belefér. A sport
horgászok a Greenpeacet hívták 
segítségül.  

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.

WroclaWBan

Kialudt a görögtűz
Nyílttá tette az A csoportot 

Csehország a labdarúgó
Európabajnokságon, miután a 
második fordulóban 2–1re le
győzte Görögországot. 
Michal Bí lek legénysége 
már a hatodik percben 
két góllal vezetett, a déleurópaiak 
csak a fordulás után eszméltek fel. 

Átfogalmazott rendelet

Egyetemi felvételi 
magyar nyelven
V áltozott a magyar nyelvű 

egyetemi felvételi sza
bályozása. Magyarul csak az 
felvételizhet, aki magyarul 
érettségizett – „az egyetemi auto
nómia tiszteletben tartásával”.

Urmánczy Nándor 
vetélkedő 63 4Eszközbeszerzésre 

pályáznak a sajtosok
Új műtőblokkot építenek 
a megyei kórházban

hirdEtés

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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> Grafirka-tárlat. A gyermeknap al-
kalmából a Nagy István Művészeti Szak-
középiskola első emeleti folyosóján grafi-
kai és festészeti kiállítást nyitottak meg a 
Grafirka Egyesület tagjai. Az alkotói pá-
lyázatot I–VIII. osztályos diákok számá-
ra hirdették meg, amelyre közel kétszáz 
festmény és csaknem ugyanannyi grafika 
érkezett be. A szakmai zsűri huszonhárom 
alkotást ítélt méltónak a díjazásra, ugyan-
akkor harmincnyolc tanulót részesített 
dicséretben. A kitüntetett gyerekeket fes-
tőszerekkel és a 2012-es Csízió gyermek-
kalendáriummal jutalmazták a szervezők, 
a többi résztvevő édességeket kapott. En-

nek anyagi költségeit Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala biztosította, amelyet pá-
lyázat útján nyert el az egyesület. A jelen-
legi kiállítás munkáinak a legjavát majd a 
2013-as Csízióban jelentetik meg.

> Szombaton ismét Hagyományos 
és Helyi Termékek Havi Vására Csík-
szeredában. Hargita Megye Tanácsa 
az alintézményeként működő Hargita 
Megyei Agrárkamarával minden hónap 
harmadik szombatján megszervezi a 
Hagyományos és Helyi Termékek Havi 
Vásárát a csíkszeredai megyeháza osz-
lopsora között. A vásárlók legközelebb 

június 16-án, szombaton délelőtt 8 és 
14 óra között szerezhetik be a székely 
termékeket. A májusi vásár is bő felho-
zatalt kínál a különböző hagyományos 
és helyi termékekből, úgy mint: húster-
mékek, tejtermékek, méz, házikenyér, 
péktermékek, házi sütemények, tojá-
sok, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, 
zöldség, gyümölcs, valamint különböző 
kézművestermékek. A vásár programjai 
között 11 órától gyermektáncház is sze-
repel, amely jó alkalom a gyerekek hasz-
nos kikapcsolódására és nem utolsósor-
ban a népi hagyományaink és kulturális 
értékeink megőrzésére, továbbvitelére. hí
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Ballagás. Továbbtanulás vagy munka(nélküliség) követi fotó: balázs árpád

Átfogalmazott rendelet

Egyetemi felvételi magyar nyelven

ÁrvahÁz utÁn csalÁdalapítÁs

„Ki kellett bírni, és végig kellett csinálni”

Változott a magyar nyelvű 
egyetemi felvételi szabályozá-
sa. magyarul csak az felvételiz-
het, aki magyarul érettségizett 
– „az egyetemi autonómia tisz-
teletben tartásával”.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A2012–2013-as tanévre 
vonatkozó egyetemi fel-
vételi vizsgával kapcsola-

tosan március 13-án jelent meg 
a 2012/3313. számú miniszteri 

rendelet. Azt módosítja a június 
11-én megjelent, Liviu Pop mb. 
miniszter által aláírt 2012/4345. 
sz. rendelet, a leglényegesebb 
módosítás a felvételi nyelvére vo-
natkozik. Ezek szerint az egyete-
mekre felvételizni román nyel-
ven lehet, vagy egy adott idegen 
nyelven, de csak akkor, ha azon a 
nyelven folyik az oktatás a főisko-
lai intézmény keretében, pl. angol 
nyelven a marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyógyszerészeti Egyetemen az 
orvosi karra, a hasonló kolozsvári 

egyetem gyógyszerészeti karán, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
vagy a fővárosi gazdaságtudomá-
nyi akadémia egyes karain. Anya-
nyelvükön vizsgázhatnak azok a 
jelentkezők, akik anyanyelvükön 
érettségi vizsgát tettek, azaz ma-
gyarul (esetleg németül érett-
ségiztek), és írásban kérték a 
magyar nyelven való felvételizés 
lehetőségét. Azt viszont nem tud-
ni, hogy miként értelmezendő az 
a megfogalmazás, miszerint „az 
egyetemi autonómia tiszteletben 
tartásával”.

Módosult a felvételi vizsga 
általános átlagának kiszámítási 
módjára vonatkozó előírás is: az 
eddigi rendeletben az szerepelt, 
hogy figyelembe vehetők az érett-
ségi vizsgán elért jegyek vagy az 
érettségi vizsga átlaga”. A mostani 
megszövegezés szerint az érettségi 
vizsgák jegyei és/vagy az érettségi 
vizsga átlaga.

Ugyancsak június 11-én jelent 
meg egy másik miniszteri rendelet 
is, a 2012/4334-es, a 2012–2013-
as egyetemi beiskolázási tervre 

vonatkozóan. Az állami költség-
vetésből finanszírozott, azaz tan-
díjmentes helyek esetében egye-
temenként állapították meg azok 
számát, azok leosztása karokra, 
egyetemi tanulmányi programok-
ra, a felsőoktatási intézményekre 
hárul, amelyeknek 30 napon be-
lül közölniük kell a szaktárcával 
a szóban forgó leosztás módját. 
A miniszteri rendeletben az is 
szerepel, hogy a különböző egye-
temeken a roma nemzetiségűek 
számára elkülönített helyek szá-

ma összesen 555, a katonai, hír-
szerzési, rendőri akadémiákon 
nincs elkülönített hely a roma 
nemzetiségűek számára, sem pe-
dig a magyar nemzetiségűek szá-
mára, úgy ahogy az megtörtént 
tavaly. Ugyanakkor a 2012/4345-
ös rendelet szövegéből az olvasha-
tó ki, hogy elvileg ezen főiskolai 
oktatási intézmények esetében is 
lehetséges a magyar nyelven tör-
ténő felvételi vizsga, természete-
sen azok számára, akik magyarul 
érettségiztek.

Kamaszként sokszor megkér-
dőjelezte az élet igazságossá-
gát, dühvel és daccal szemlélte 
környezetét. Később, ahogyan 
ő mondja, megtanult a negatív 
dolgokból előnyt kovácsolni, 
így ma már víg kedélyű, ki-
egyensúlyozott családi életet 
él. mária – tudatosságának 
és ambíciójának köszönhető-
en – nem veszett el az állami 
gondozás útvesztőjében, ledip-
lomázott, és a hargita megyei 
sürgősségi kórházban dolgozik 
asszisztensnőként.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Édesanyja halála után, Mária 
gyermekkorának nagyobb 
részét – tizennégy évet – 

gyermekotthonban töltötte, érzelmi 
fejlődésében a szülői szeretet helyett 
a nevelők iránt érzett tisztelet volt 
a meghatározó. Édesapjával mai 
napig kimért a kapcsolatuk, ritkán 
találkoznak. 

– Senkinek nem könnyű fel-
dolgozni egy szülő elvesztését, az 
én helyzetem mégis könnyebb volt 
sok más társaménál, hiszen tudtam, 
édesanyám nem mondott le rólam, 
nem dobott el magától – mondja 
Mária, aki ma már édesanya és fele-
ség.

Az állami gondozásban töl-
tött évekre úgy emlékszik vissza, 
mint életének olyan időszakára, 
amit „ki kellett bírni, és végig 
kellett csinálni”.

– Nem féltem a kinti világtól, 
tudatosan készültem az életemre, ta-
nultam, és sikeresen lediplomáztam, 

majd elhelyezkedtem az egészség-
ügyben – mondta.

Mindent, ami az életben való 
boldoguláshoz szükséges, a család 
típusú otthonból hozott magával, 
a főzésre a szakácsnők tanították 
meg, tőlük kapta az első recepteket, 
mai napig azok alapján készíti, most 
már saját konyhájában a süteménye-
ket. A gyermeknevelésben, az első 
fürdetéseknél egy ismerős, idősebb 
néni tanácsait követte, ő volt az, aki 
betöltötte a nagymama szerepét.

– Szigorúak voltak a nevelőszü-
leink, idejében megtanultam tőlük, 
milyen fontos az életben a pontos-
ság, a precizitás. Magunkra voltunk 
utalva éppen ezért, ez megerősített, 
és pozitív gondolkodásra nevelt – 
emlékszik vissza Mária.

Ez az erő adott neki támaszt 
életének azokban a pillanataiban 

is, amelyekben hiányzott a szülői 
segítség. Megtanulta egyedül átélni 
és értékelni az élet szép pillanatait, 
hiszen az esküvőjén és kislánya ke-
resztelőjén is csak férje jelentette 
számára a családot. Fontos volt neki, 
hogy minél hamarabb saját családot 
alapítson, társra találjon, biztonsá-
got teremtsen, és talán nem véletlen, 
hogy mindezt egy olyan ember mel-
lett találta meg, aki szintén korán 
elvesztette édesanyját. 

– Férjemet is sok kihívás elé ál-
lította az élet, éppen ezért könnyen 
megtaláltuk a közös hangot. Jobban 
értékeljük azt, amink van – meséli.

Bár viszonylag gyorsan fejlődött 
párjával a kapcsolatuk, a hosszú, 
magányos, állami gondozásban töl-
tött évek után Máriának nehéz volt 
megszokni a családi környezetet. 

– Eleinte problémát jelentett 

a kommunikáció, mert magam-
ban tartottam a problémáimat, 
néha napokig nem beszélgettem. 
Megszoktam, hogy a magam ura 
vagyok. Fokozatosan tanultam 
meg, hogyan nyíljak meg a pá-
rom előtt – mondja.

A kezdeti nehézségek után 
most békés, kiegyensúlyozott életet 
élnek, közösen támogatják egymást 
a munkahelyi és magánéleti prob-
lémákban, külső segítség nélkül 
felújították családi házukat, a jövő-
re nézve pedig tele vannak tervek-
kel. Mária szeretné továbbképezni 
magát szakmájában, mert, ahogy 
ő mondja: sok mindent kell még 
megtanulnia, nem csak asszisztens-
nőként, hiszen olyan színes a világ, 
olyan sokféle ember él benne, és 
még ennél is több az életszituáció, 
amelyek mind megoldásra várnak.

csík

Igényelhetik a munkanélküli segélyt a végzősök

Már június 1-jétől jelentkezhetnek a Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökségen azok a diákok, akik a középiskola befejezése után 
nem találnak munkát. Az ügynökségtől kapott információk szerint 
jelenleg csak öt igénylőt regisztráltak a rendszerben. Nemcsak azok a 
diákok jogosultak a munkanélküli segélyre, akik sikeresen leteszik az 
érettségi vizsgát – figyelmeztet Jánó Edit, a Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség osztályvezetője. Az állami juttatást azok is megkapják, akik 
nem jelentkeznek az érettségi vizsgára, vagy sikertelenül vizsgáznak. Az 
egyetlen feltétel, a középiskola sikeres befejezése. A végzősök június 1. 
– július 29. között kell leadják irataikat az ügynökség csíkszeredai szék-
helyén. Azok, akik megbuktak, és pótvizsgán kell részt vegyenek, ezt 
követően 60 napig nyújthatják be igénylésüket. Az érintettek az oktatási 
intézmény elhagyása után tizenkét hónapig kapják a munkanélküli se-
gélyt, minden hónapban kötelesek megjelenni az Munkaerő-elhelyező 
Ügynökségen. A szakiskolát végzettek havi 500 lejt, míg a gimnázium 
befejezése után havi 600 lej állami juttatást kapnak. Akik lekésik a je-
lentkezési határidőt, nem igényelhetik a munkanélküli segélyt.
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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

hargitanépe

Különféle sajtformák, sajtkádak, 
mérőműszerek és tejszeparáto-
rok beszerzésére készülnek idén 
a Hargita megyei sajtkészítők, 
de közösen oldanák meg az oltó-
anyagok vásárlását is – derült ki 
a Székely Sajtkészítők Kézműves 
Egyesületének szombati, Kedves 
Tamás cigánykúti tanyáján tar-
tott kihelyezett közgyűlésén. A 
találkozón természetesen a sajt-
kóstolás sem maradhatott el.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Acsíkjenőfalvi Kedves Tamás 
cigánykúti portáján ös�-
s�egyűlve, 36 mintát felvo-

nultatva sajtmustrával egybekötött 
kö�gyűlésen bes�élték át a fejles�tési 
és továbblépési teendőket a S�ékely 
Sajtkés�ítők Ké�műves Egyesületé-
nek tagjai.

Ahol az érlelt sajtok 
születnek
A Csíkjenőfalvától mintegy öt 

kilométerre, festői környe�etben, a 
Hargita-hegy lábánál fekvő, kiter-
jedt legelőterületekkel s�egélye�ett 
tanyavilág ideális körülményeket 
teremt a s�arvasmarhatartásra és 
a tejtermelésre, a�onban mint a 
vendéglátó, Kedves Tamás példája 
bi�onyítja, a minőségi sajttermékek 
előállítására is. A jenőfalvi ga�da 
a�onban a mennyiséget a� elmúlt 
es�tendők során megs�er�ett tu-
dás révén minőséggel is társítja, a 
tej értékesítését pedig nyers forma 
helyett csakis feldolgo�va kép�eli 
el. A teheneitől s�árma�ó napi 200-
250 liter tejet is teljes mértékben 
sajttermékeknek dolgo�va fel, napi 

s�inten átlag 20-25 kilogrammal 
bővíti a speciálisan e célra kialakí-
tott sajtpincéjében, fenyődes�ka-
polcokon érlelésre fogott kemény 
és félkemény sajtok sorát. Termé-
keit ugyanakkor a környe�ő falvak 
hetipiacai mellett a Csíks�eredában 
havi rends�erességgel megs�erve-
�ett Helyi Termékek Hagyomá-
nyos vásárán is sikeresen értékesíti. 

Sajtkés�ítési technikájára, í�esítési, 
préselési és érlelési móds�ereire így 
– s�emmel láthatóan – a� egyesület 
tagjai kö�ül nagyon sokan voltak 
kíváncsiak…

Közös formát használnának
A Hargita megyei sajtkés�í-

tőket tömörítő egyesület tagjai 
ugyanakkor a tapas�talats�er�ő 

látogatás mellett a fejles�tési, to-
vábblépési elkép�eléseiket is meg-
vitatták, öss�eállítva a�oknak a� 
es�kö�öknek a listáját is, aminek 
bes�er�ését Hargita Megye Taná-
csának Vidékfejles�tési Kö�has�-
nú Egyesületének soron követ-
ke�ő pályá�ati kiírásán keres�tül 
próbálják megvalósítani. Kiderült, 
a� egyesület tagjainak elsősorban a 
sajtformákra, 50 és 150 liter kö�öt-
ti nagyságrendű sajtkádakra, kü-
lönbö�ő mérőműs�erekre – példá-
ul savfokmérőre – és tejs�eparátor-
ra lenne s�ükségük, de ugyancsak 
fontosnak tartják a� oltóanyag és a 
különbö�ő sajt- és joghurtkultúrák 
kö�ös bes�er�ését is. Mint lapunk 
kérdésére Márton István, a me-
gyei tanács vidékfejles�tési egye-
sületének iga�gatója elmondta, a 
sajtkés�ítési es�kö�ök bes�er�ési 
támogatására kiírandó pályá�at 
várhatóan augus�tus–s�eptem-
ber folyamán jelenik meg. Márton 
megjegy�ése s�erint a sajtkés�ítők 
a kö�gyűlésen három különbö�ő 
méretű sajtforma s�ükségességét 
jele�ték, ám e�en felül s�ükség les� 
még a megyei önkormány�at által 
levédett receptúrájú, különleges, 
6-7 kilogramm súlyú Hargita sajt 
öntőformájának megrendelésére is.

Nem maradt el a sajtmustra
A s�akmai találko�ó �áróesemé-

nye a sajtkés�ítők által otthonról 
ho�ott sajttermékek rögtön�ött 
mustrája volt, aminek keretében 
öss�esen 36 féle lágy, kemény és 
félkemény sajtot és sajtkülönleges-
séget kóstolhattak. E� egyesületi ta-
lálko�óra immár másodjára került 
sor: a� elsőnek tavaly S�ékelydálya 

adott otthont, míg a mostani, ci-
gánykúti után a soron követke�ő 
kö�gyűlést Farkaslakán tartják. „Én 
úgy látom, hogy e�ek a találko�ók 
nemcsak a tapas�talatcserére és a� 
egymástól való tanulásra adnak ki-
váló alkalmat, hanem öss�e is ková-
csolják a Hargita megyei sajtosokat. 
Tavaly harmincan, idén vis�ont – a 
ke�dőkkel és a haladókkal együtt – 
s�á�harmincan állhatnak vi�sgára a 
megyei tanács és a Hargita Megyei 
Agrárkamara sajtkés�ítő tanfolya-
mán. De nem a hallgatók s�áma 
s�ámít, hanem a megs�er�ett tudás 
révén kés�ített sajttermékek mi-
nősége. Utóbbi terén – a mostani 
sajtmustra is bi�onyította – immár 
komolyabb megmérettetésekben 
sem lehet okunk a s�égyenke�ésre” 
– mondta el a cigánykúti találko�ó 
kapcsán Márton István.

CigányKúton tAlálKoztAK A HArgitA megyei SAjtKéSzítőK

Eszközbeszerzésre pályáznak a sajtosok

hirDetés

Kedves Tamás. Érlelődő elképzelések fotó: domján levente
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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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Ha áram nélkül marad a zetelaki 
gát alatti vízerőmű, nem tudja 
továbbengedni a gátból turbinái
ba ömlő vízmennyiséget, így a 
NagyKüküllő félórákra víz nélkül 
marad – pusztulnak is az ikrák és 
a halak. Az udvarhelyi sporthor
gászok kongatják a vészharan
got, a vízügy viszont azt mondja, 
zöldenergiatermelés történik, 
a vízszintcsökkenés belefér. A 
sporthorgászok a Greenpeacet 
hívták segítségül.

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

Aszékelyudvarhelyi Nagy-
Küküllő Horgászegyesület 
június 5-én levélben for-

dult a Román Vízügy marosvásár-
helyi kirendeltségéhez eligazítást 
kérve – mint megjegyzik – néhány, 
a zetelaki gátnál történő fura és 
aggasztó jelenségre.

Levelükben részletesen beszá-
molnak arról, hogy június elsején 
délelőtt tíz óra körül jó pár sporthor-
gász a zetelaki gát alatt pecázott, és 
megdöbbenve tapasztalták, 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 módon szárazra kerültek.

Az egyesület levelében továbbá 
arról is említést tesz, hogy június 
4-én éjfél körül a Nagy-Küküllő 
szintje Székelyudvarhelyen jelentő-
set csökkent, mely jelenség követ-
kezményeként a halak által letett 
ikrák szintén víz nélkül maradtak. 
A horgászegyesület tagjai rögtön 
riadóztatták egymást, mint említik, 
nyomozásba kezdtek, és újfent azt 
állapíthatták meg, hogy ezúttal is a 
gond a zetelaki gátnál van, melyből 
nem folyik ki semmi víz. Sport-

horgászoknál, helybéli lakosoknál 
utánaérdeklődve kiderítették, hogy 
a gátnál a vízelzárás szinte napi rend-
szerességgel előfordul, tehát már je-
lenségről beszélhetünk.

A vízügynek küldött levelük-
ben ugyanakkor azt is megjegyez-
ték, hogy a gát alatti szakaszon 
olyan halak élnek, például a pénzes 
pér, mely törvény által védett fajta, 
és mely 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 beavatkozására 
ahhoz, hogy az teljes egészében el-

pusztuljon – üzenték az udvarhelyi 
egyesület vezetői. 

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

szok panaszaikra választ is kaptak. 
Nicolae Barbieru mérnök, a víz-
ügy marosvásárhelyi kirendeltségé-
nek vezetője tudatta, a zetelaki gát 
1993-ban készült, és három célt 
szolgál: a gát alatti lakófelületek, 
épületek és mezőgazdasági terüle-
tek árvízvédelme; a lakosság és az 
ipari fogyasztók vízszükségletének 
kielégítése; a gát zöldenergia-ter-
melési potenciáljának kihasználása, 
kiaknázása. A mérnök megjegyzi, 
mindhárom célt maximálisan tel-
jesítették.

– 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 30 percet vesz igénybe, mely 
idő alatt a gát alatt a vízszint jelen-
tős csökkenése tapasztalható. A 
panaszolt jelenség viszont a kiter-
melési szabályzatban is szerepel,  
az áramszolgáltatás véletlenszerű 
megszüntetése esetén foganato-
sítható intézkedések címszó alatt, 
mint sajnálatos következmény – 
közölte a mérnök, majd azt tudat-
ta, 30 percnél hosszabb áramkiesés 
esetére a zetelaki gát rendelkezik 
egy vészforrással, vésztartalékkal 
is. Nicolae Barbieru válaszlevele 
végén azt is megjegyzi: a vizek 

felelőseiként céljuk, feladatuk a 
környezetvédelem is.

Környezetrombolás 
zöld címszó alatt?
A székelyudvarhelyi horgászok 

nem elégedtek meg a vízügy vála-
szával. Mint Benzár László elnök 
mondja, számukra elképzelhetet-
len, hogy egy elektromos energiát 
termelő vízerőmű hogyan ma-
radhat áram nélkül. Ugyanakkor 
Benzár szerint megengedhetetlen, 
hogy olyan címszó alatt, hogy zöld-
energiát termelnek, a környezetet 
rombolják, halainkat pusztítsák.

– Minket az zavart a legjobban, 
hogy a vízügy válaszában nem azt 
közölte, hogy intézkednek, felszá-
molják ezt a lehetetlen állapotot, 
hanem inkább azt tudatták, hogy 
zöldenergiát termelnek, és minden 
rendben van – panaszolta Benzár, 
majd azzal folytatta, várják a fejle-
ményeket.

– Levelünket elküldtük a 
Greenpeace bukaresti csapatának 
is, akik a jégrali miatt emlékeztek 
ránk, tudtak rólunk. Mondtam ne-
kik, hogy még egy oxigénpalackot 
szeretnénk rendelni, mert levegő 
nélkül maradtunk. A zetelaki gát-
nál ugyanis az áramkieséses és víz-
szintcsökkenéses jelenség most már 
szinte mindennap megtörténik. 
Nem tudjuk az áramszünet okát, az 
érintettek nem is tárgyalnak velünk, 
kifizettek minket egy ilyen válaszle-
véllel – tudatta Benzár, akitől azt is 
megtudtuk, nemrég félméteres ha-
lakat telepítettek a gát alatt.

– Azért tettük, hogy szerencsét-
len halak ne a serpenyőben végez-
zék. Ezeket a halakat tíz perc alatt 
kiölték. Valaminek csak kell történ-
nie. Ez így nem maradhat – állapí-
totta meg Benzár László. 

Víz nélkül a Nagy-Küküllő felső szakasza. Pusztulnak a halak fotó: vizpart.ro

NAGyKüKüllő: A fuldoKló folyó 

Benzár a Greenpeace-t hívja segítségül

Repülőmodellezés

Ismét világkupára készül Kiss Tamara
A 11 éves székelykeresztúri Kiss 
Tamarának lassacskán számta
lan kimagasló eredménye van 
már a repülőmodellezésben. 
Többször is részt vett repülőmo
dellező világkupákon, most is 
készül a következőre: jelenleg az 
ötödik az idei világkuparanglis
tán az ifik között.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint korábban írtuk, a 
székelykeresztúri Gyer-
mekek Klubja és a Szi-

takötő Egyesület ismét megszer-
vezte a Romániában működő 
egyesületek számára az országos 
repülő- és rakétamodellező ver-
senyt. A székelykeresztúri Kiss Ta-
mara itt is megmutatta, hogyan is 
repülnek a modelljei: fölényesen 
nyerte a versenyt, így még egy or-

szágos bajnoki címet tudhat magá-
énak. Kiss Tamara 11 éves, ötödik 
osztályos a székelykeresztúri gim-
náziumban, leigazolt sportolója a 
Gyermekek Klubjának. Négyéves 

korától modellezik. Három kate-
góriában nyert országos bajnoksá-
gokat a gyerekek közt, a föderációs 
versenyeken is két országos bajno-
ki 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 válogatott-
ba, Európa- és 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, legalább két vi-
lágkupa-versenyt még meg kellene 
nyerjek – vetítette előre lapunknak 
Tamara.

Kiss Tamara repülőmodellező Ukrajnában 2011-ben 
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hirdetések

Körkép
gyergyó

Céljuk a méltatlanul elfeledett politikus megismertetése

Urmánczy Nándor vetélkedő
gyergyói nyertes a kampányversenyen

Lemezlovas plakátkészítő
gyergyóditróban szervezte meg a 
maroshévízi dr. urmánczy nándor 
egyesület a névadó közéleti sze-
mélyiségről és politikusról elne-
vezett hagyományos versenyét. a 
megmérettetésen nyolc csapat-
ban 24 diák vett részt a Puskás 
Tivadar Szakközépiskolában.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Maroshévíz, Borszék és 
Gyergyóremete után a 
gyergyóditrói Puskás Ti-

vadar Szakközépiskola adott helyet 
az immár hagyományos Urmánczy 
Nándor történelmi vetélkedőnek a 
múlt hét végén.

– A verseny fő célkitűzése to-
vábbra is ugyanaz, mint amit a 
néhány évvel ezelőtti kezdetkor 
megfogalmaztunk: megismertet-
ni a fiatalokkal Urmánczy Nándor 
tevékenységét, újra bevinni nevét a 
köztudatba – jelentette ki a Hargi-
ta Népe kérdésére Czirják Károly, 
az egyesület elnöke. Elmondta, a 
vetélkedőre előzetesen bibliográ-

fiát állítottak össze, abból kellett 
készülniük a versenyzőknek. A 
verseny anyagát mindig úgy állítják 
össze, hogy ne csak a politikus éle-
tével, tevékenységével kapcsolatos 
száraz adatokat tartalmazza, hanem 
olyan információkat is, amelyek kö-
tődnek ahhoz a településhez, ahol a 
versenyt szervezik.

Az idei versenyre nyolc csapat, 
összesen 24 diák jelentkezett, akik 
tíz kérdésre kellett helyes választ 
adjanak. Az első helyet a Puskás 

Tivadar Szakközépiskola hetedi-
kes diákjai – Bajkó-Mezei József, 
Bajkó Gellért és Bajkó Domokos 
– érdemelték ki. Második helyen 
szintén a házigazda iskola diákjai 
– Kelemen Emília, Köllő Rita és 
Küsmődi Tünde – végeztek, har-
madikok lettek a Siklódi Lőrinc 
Általános Iskola nyolcadikosai: 
Fülöp Andrea, Hompoth Zsom-
bor és Szász Szilvia. A szervezők 
valamennyi versenyzőt megaján-
dékoztak. 

a gyergyószentmiklósi rokai 
Attila pályázati munkáját ítélte a 
zsűri a legjobbnak a Borboly Csa-
ba, Hargita megye tanácsának 
elnöki tisztségére pályázó jelölt 
által meghirdetett plakátkészítő 
versenyen.

Miklós réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Kétszázötven pályamunka 
érkezett a Borboly Csa-
ba tanácselnökjelölt által 

hetekkel korábban meghirdetett 
plakátversenyre.

– Meglepően magas volt az 
érdeklődők száma, rengeteg pá-
lyázati munka érkezett, nemcsak 
Hargita megyéből, hanem Er-
dély több településéről, sőt még 
magyarországi résztvevő is volt 
– mondta el tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Borboly Csaba.

A verseny nagydíját, a vadonatúj 
tábla PC-t a gyergyószentmiklósi 
24 éves Rokai Attila tudhatja ma-
gáénak, aki a hétköznapokban le-
mezlovasként tevékenykedik.

– Szoktam tervezni plakátokat, 
szórólapokat bulikra és hasonló ese-
ményekre, amikor pedig rábukkan-
tam a Facebookon Borboly Csaba 
felhívására, gondoltam, megpróbá-
lom – mondta el Rokai. – A verseny-
re két plakáttal neveztem be, amelye-
ket alig egy óra alatt készítettem el.

Rokai Attila szerint a kihívás 
volt a fő oka annak, hogy beneve-
zett, mivel nem követi a politikai 
eseményeket.  

A legjobbak oklevelet is kaptak az ajándékok mellé Fotó: Czirják károly

rokai Attila. A verseny vonzotta
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ATRE-F Egyesület Zöldis-
kola néven harmadik éve 
szervez környezetvédelmi 

versenyt általános iskolásoknak. A 
Zöldiskola önkéntes köri tevékeny-
ség Hargita megye közel 50 általá-
nos iskolájában. Az idén mind a két 
félévre kiterjedt a verseny közel 700 
diák részvételével.

A februártól májusig tartó ver-
senyben maximálisan 300 pon-
tot lehetett elérni. Ebben első 
helyen a szentegyházi Tamási 
Áron Általános Iskola Természe-
tesen csapata végzett, második a 
csíkszentdomokosi Márton Áron 
Általános Iskola Öko do mokos csa-
pata, harmadik a székely ud var-
helyi Benedek Elek Tanítóképző 
Főnix csapata, a siménfalvi Ma-
rosi Gergely Általános Iskola 
ZöldÉsz csapata és a rugonfalvi 
Makkai András Általános Iskola 
Zöld Rugi csapata.

A verseny lényeges része a szelek-
tív hulladékgyűjtés volt. A három 
hónap alatt az iskolák összesen 
11 791 kg újrahasznosítható hulladé-
kot adtak le annak a cégnek, amellyel 
szerződést kötöttek. A legjobb „gyűj-
tögetők” a székelyudvarhelyi Orbán 
Balázs Általános Iskola Vadkacsák 
csapata, a szentegyházi Tamási Áron 
Általános Iskola Természetesen csa-
pata és a székelyudvarhelyi Bethlen 
Gábor Általános Iskola Bethlen baj-
nokai csapata.

Amíg a gyerekek zöldiskolá-
sokként dolgoztak, sok fontos 
dolgot megtanultak. Amit most 
megtanultak, később megértik és 
alkalmazzák. Igazodtak Székely-
föld törekvéseihez: megbeszélték 
a vidékfejlesztési Vesd be magad-
szerű tervet, az Egyél helyit moz-
galmat. „Kitárgyalták” az orszá-
gos gondokat: a pikniktörvényt, 
a kóborkutya-problémát, európai 

uniósként kidolgozták a maguk 
kis hulladék-megelőzési stratégi-
ájukat. A zöldiskola így része volt 
annak az egyre szélesebb tudatos 
törekvésnek, melynek a fenntart-
hatóság a jelszava.

A következő évek köri tevékeny-
ségéhez a megye minden magyar 
és román nyelvű iskoláját elláttunk 
Gábos Anna Zöldiskola – környe-
zetvédelmi oktatócsomag című köny-
vével. 

A Zöldiskola évzárót Ho moród-
almáson tartottuk 250 zöldiskolás és 
körvezető tanáraik jelenlétében. A 
csoportoknak átadtuk a Zölddiplo-
mákat, a körvezetőkkel megbeszél-
tük a jövő évi tervet. A szervezésben 
a homoródalmási Dávid Ferenc 
Általános Iskola és Hargita Megye 
Tanácsának Hegyimentő Közszol-
gálata segített. Hálásan köszönjük.

Bíró Enikő,
TRE-F Egyesület

Csomagszelvényt töltök 
ki a csíkszeredai pos-
tán. A csomagátadó és 

-átvevő ablakhoz közeli asztal-
nál helyezkedtem el. Nézem a 
bonyolult román szöveget, és 
próbálok eligazodni rajta. Va-
lóságos vizsgalap. Közben cso-
magot vesznek ki és adnak be 
a soron következők. Most épp 
román nyelven folyik a társalgás 
az ügyfél és a postai alkalmazott 
között. Mindketten románok, a 
többségi nemzethez tartozó sze-
mélyek. Hozzám hasonlóan ro-
mán állampolgárok. Aztán ma-
gyarul tudakolózik egy hölgy. 
A postai alkalmazott románul 
kérdez rá, valószínű, nem tud 
magyarul, mire a hölgy is ro-
mánra fordítja. Utána felváltva 
románok és magyarok érkeznek 
az ablakhoz, de az eset mindvé-
gig ismétlődik. Nemsokára már 
a havi telefonszámlát egyenlí-
tem ki a másik postahivatalnál. 
Többségében magyarok állunk 
a sorban, de egy-két román 
nyelvű társ is akad. Az ablaknál 
mindenki anyanyelvén kezdi az 
ügyintézést, a román románul, 
a magyar magyarul, de a válasz 
minden esetben csak román.

Aztán innen az utam a 
Kauflandhoz vezet, ahol a pénz-
tárnál egy kedves hölgy bár tudja, 
hogy magyar vagyok, románul 
mondja be a fizetendő össze-
get. Majd kellemes napot kíván, 
ugyancsak románul.

De mi itt a gond!?
A csomagszelvényt kitöltöt-

tem és a csomagot átadtam a 
postai alkalmazottnak. A tele-
fontartozásom egyenlítettem, a 
Kauflandban vásároltakat pedig 
kifizettem. Tettem mindezt kü-
lönösebb nehézség nélkül, hiszen 
értem és beszélem is a román 
nyelvet. A kiszolgáló személyzet 
sem udvariatlankodott velem, sőt 
a legudvariasabb módon viselke-
dett. Akkor hát mi itt a kifogás – 
teszem fel ismét a kérdést!?

Gondolatok sokasága kavarog 
a fejemben, érvek és ellenérvek 
feszülnek egymásnak. Akaratla-
nul is egy nyelvi csatának lettem 
az alanya. Az egyik oldalon az 
állam nyelve a hivatalos, a másik 
oldalon a magyar vívja egyenlőt-
len harcát. A hivatalos az ország 
237 502 négyzetkilométert ki-
tevő területének minden négy-
zetméterén otthon van. A nem 
hivatalos, jelen esetben a magyar 
csak a székelyek lakta megyékben 
és Erdély szórványszigeteiben van 
még otthon, de ott is csak egymás 
között. A hivatalos megjelenésé-
vel feltétel nélkül visszavonul, és 
átadja helyét a mindenki által is-
mert román nyelvnek.

Mi lenne – kockáztatom meg 
a kérdést –, ha a hivatalos megje-
lenése nem járna a nem hivatalos 
kiszorításával? Magyarán, ha a 
csak románul beszélő alkalma-
zottak értenék is és beszélnék 
is a mi nyelvünket. Csupáncsak 

azért, hogy mi is otthon érezhes-
sük magunkat azon a tájon, ahol 
több mint ezer éve ez a nyelv járja. 
Ha nem, akkor lassan vendégekké 
silányulunk azon a földön, amely-
nek még pillanatnyilag gazdái va-
gyunk.

A nap mint nap újabb és újabb 
nyelvi pozíciókat elfoglaló román 
honfitársainkat nem hibáztatom 
azért, mert csak románul szólnak 
hozzám. Ők egy olyan oktatási 
rendszernek az áldozatai, amely 
szerint jövevényként és a román 
nép elnyomóiként épülünk be a 
generációk tudatába. Nagyjaink-
ról legfennebb az utcanevekből 
szereznek tudomást, történel-
münk fehér folt számukra, csak 
arról tanulnak, ami szétválaszt, 
és nem arról, ami összeköt ben-
nünket.

Amint mondtam, nem harag-
szom a postai alkalmazottakra és 
a pénztáros hölgyre, hogy csak 
románul szóltak hozzám. Ők 
nem hibásak ezért. Haragszom 
viszont a mindenkori politiku-
sokra, románra és magyarra egy-
aránt, akik ezt a helyzetet elő-
idézték és vajmi keveset tettek és 
tesznek azért, hogy végre egymás 
tiszteletére neveljék a felnövekvő 
generációkat.

Csak annyit akarunk, hogy 
román honfitársainkhoz hason-
lóan mi is otthon érezhessük ma-
gunkat a közös hazában.

Beder Tibor,
Csíkszereda 

Kis színészek Kászonban Véget ért a Zöldiskola

Egymás között magyarul

Becsaptak

Az igazság jogán

Kis színészek nagy játé-
ka örvendeztette meg a 
kászoni közönséget júni-

us 2-án az altízi kultúrotthonban. 
A kászonaltízi Kazun Egyesület 
és a csíkszentdomokosi Kista-
lentum Egyesület szervezésében 
színjátszó találkozóra került sor. 
A szombati rendezvényen nyolc 
csoport mutatta be produkció-
ját. A csíkszeredai Nagy Imre 
Általános Iskola II. B osztályos 
csapata, a Régi gyerekek mellett 
a csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre Gimnázium III. osztályosai, 
a Kismackók, a  csíkszentgyörgyi 
Gál Sándor Általános Iskola IV. 
osztályosai, a Mackótestvérek, 
valamint a kászonjakabfalvi Dr. 
Pataki József Általános Iskola 
II–IV. osztályosai, a kászonfeltízi 
Dr. Lukács Mihály Általános Is-
kola I–IV. osztályosai, az altízi II. 
osztályos Kislurkók és a III–IV. 
osztályosok csapata mutatta be 
20-20 percben játékát. A délelőtt 
kitűnő hangulatban telt. A több 
mint 130 kis színészt nem zavar-
ta, hogy a zsűri a produkciókat 
díjazza. Minden csapat vitt haza 
valamit a tarsolyában. A két fődí-
jat a csíkszentmártoni Kismackók 
és a csíkszentgyörgyi  Mackótest-

vérek vitték el. A legjobb alakí-
tásért minden csoportból egy kis 
színész kapott díjat. Csíkszere-
dából Domokos Eszter, Feltízről 
László Gábor és Szabó Doroty-
tya, Jakabfalváról Ficzi Ádám, 
Szentmártonról Miklós Réka, 
Csíkszentgyörgyről Pál Móni-
ka, Altízről Balázs Ákos és Bodó 
Anita részesült egyéni díjban. A 
zsűrinek nem volt könnyű dolga a 
döntéshozatalban. A zsűri tagjai, 
Boldizsár Ágoston magyartanár, 
Székely Anna nyugalmazott ma-
gyartanár és András Ignác, a Dr. 
Lukács Mihály Általános Iskola 
igazgatója már évek óta követik a 
csoportok fejlődését, a produkci-
ók sokszínűségét. 

A programot színesebbé tet-
te a látogatás a Kászoni Székely 
Tájmúzeumban és a játszóház, 
ahol papírforgókat készítettek az 
ügyes kezű színészek.

A színjátszó találkozó támo-
gatója Kászon Község Önkor-
mányzata. Köszönet illeti az altízi 
I–IV. osztályos gyerekek szüleit a 
derekas hozzáállásért és a kollégá-
kat a program lebonyolításában 
nyújtott segítségért. 

Tima Mária-Magdolna tanítónő,
Kászonaltíz

Örömmel követem a szent-
egyházi filharmonikus 
gyermekzenekar hallat-

lan sikereit Haáz Sándor tanár úr 
szakirányítása alatt. 

Nem feledhetjük azonban 
elődjét, hajdani Tamás Misi bá-

csi kántortanító úr rendszeres 
hegedű-zeneoktatót, aki ráve-
zette a szentegyházi gyerekeket 
a zene szeretetére. Zenekara 
már 1959-ben a csíkszeredai 
gimnázium dísztermének a 
színpadán, középiskolai talál-

kozón Kovács Mihály iskola-
igazgató szervezésében bemu-
tatkozott.

Tiszteleghetünk 
emléke előtt. 

Márton Anna,
Csíkszereda

Hetvenhat éves első fokú 
nemlátó és idegbeteg 
vagyok. Rá vagyok 

kényszerülve, hogy gondozót al-
kalmazzak. Sajnos, kihasználva 
betegségemet, becsaptak, megté-
vesztettek. 

A gondozónőm, akit Péter 
Teréznek hívnak és Madéfalván 
lakik, 6000 lejt kért kölcsön tő-
lem azzal az ígérettel, hogy az 
Olaszországban dolgozó lányától 
kapott pénzből 100 eurónként 
havonta megadja. Telt-múlt az 
idő, de eurót nem kaptam, és 
hosszú vita után abban állapod-
tunk meg, hogy ledolgozza az 
összeget, havi 300 lejenként. Az 
átvett 6000 lejre elismervényt írt. 

Idáig ledolgozott 1800 lejt, aztán 
eltűnt, azóta nem jelentkezett. 
Tudom róla, hogy a kórházban 
dolgozott nővérként, de május 
1-jével felmondott. Nemrég fel-
hívott telefonon, elmondta, hogy 
Olaszországban van a lányánál, 
de amikor megkérdeztem, mikor 
adja meg a pénzem, kikapcsolta a 
telefonját. Aki pedig a kezességet 
vállalta érte, jelenleg Magyaror-
szágon tartózkodik. 

Gondozónő nélkül maradtam, 
becsapva. Azért fordulok a nyilvá-
nossághoz, hogy más is tudja, mi-
lyen emberek vannak: hazugság-
gal pénzt csalnak ki a betegtől.

Szabó Mária,
Csíkszereda
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Beszélgetés

„Lassan kezdem magamat
Néprajzkutató, író, szociográ-
fus, bioméhész, környezetvédő 
– így határozza meg önmagát 
a Csinódon élő Sepsiszéki Nagy 
Balázs. sepsiszentgyörgyön szü-
letett, Magyarországon vég zett 
egyetemet, 1995. szeptembere 
és 2004. júliusa között bejárta 
székelyföld valamennyi tele-
pülését, és kutatómunkájának 
eredményeként született meg 
a székelyföld falvai a huszadik 
század végén című, négyköte-
tes kiadvány. A kétgyerekes 
családapa jelenleg Kovászna 
Megye tanácsának turisztikai 
és megyeismertető kiadvány-
szerkesztője. Családjával együtt 
tavaly kiköltözött Csinódba, 
egy 1050 méter tengerszint 
feletti magasságban álló kis 
házba (amint megjegyezte, ma-
gasabban laknak, mint Magyar-
ország legmagasabb csúcsa, a 
Kékestető). A télen csaknem az 
ablakukig ért a hó. 

– Hogy is került ide Nagy Ba-
lázs?

– A néprajzi munkám során, 
1998. augusztus 23-án voltam 
először Csinódon, ugyanis arra 
vállalkoztam még budapesti egye-
temistaként, hogy hazatérésem 
után bejárom Székelyföld összes 
települését, és eljutottam a csíki 
falvakba is. Akkor ismerkedtem 
meg Karácsony Gyula havasi me-
semondóval, népzenésszel, egy 
nagyszerű idős emberrel, akivel 
olyan lelki kapcsolat alakult ki, 
aminek köszönhetően még a 
nászéjszakámat is itt töltöttem, 
az Ő csinódi házában. Akkor fo-
galmazódott meg bennünk, hogy 
hosszú távon szeretnénk itt élni, a 
havason. Ez olyan különleges világ 
Székelyföldön belül is, amelyben 
valóban megvalósítható az, hogy 
a táj és az ember harmóniában 
éljen. Jó pár falut bejártunk ezt 
megelőzően, Sepsiszentgyörgyi 
tömbházlakásunkat akartuk elad-
ni, és ott, a város környékén falura 

költözni, de sehol nem találtam 
meg ezt a lehetőséget, ahol ennyi-
re tájba olvadva lehetne élni, mint 
itt, fent a hegyen. Nagyon zavart 
bennünket az, hogy a panellakás-
ban nem tudtunk környezettuda-
tosan élni. Tulajdonképpen már 
tinédzserkoromban megfogal-
mazódott bennem: valahogy úgy 
kellene élni, hogy minél keveseb-
bet ártani a természetnek, sőt arra 

nevelni a következő nemzedéket, 
hogy megőrizze ezt a földet, ezt 
a talpalatnyi zöldet az utódok 
részére is. Szerencsére, megértő 
társra találtam feleségemben, aki 
pedagógus – spanyol–angol sza-
kos tanár – és a környezetvéde-
lem, honismeret iránt is elkötele-
zett. Azóta, mióta felköltöztünk, 
elmondhatom, jelentős lépéseket 
tettünk abba az irányba, hogy 

önellátókká váljunk. És ez a cél. 
Azért vettünk például traktor 
helyett lovat, hogy minél kevésbé 
függjünk az energiahordozóktól. 
Ezzel nem szennyezzük a leve-
gőt, és az egyre dráguló üzem-
anyag helyett még csikónk is lesz 
majd, mert kancalovunk van, és 
egy lóval, itt – ami nekünk erdei 
munka, kerti munka, talajmunka 
– mindent el tudunk végezni.

– Honlapot is létrehozott a te-
lepülésnek, amelyen többek között 
a biogazdálkodást népszerűsíti...

– Igen, én működtetem a www.
uzvolgye.info honlapot, amely az-
zal a céllal jött létre, hogy ezeket 
a településeket népszerűsítse. 
A biogazdálkodás az én látás-
módomban semmi újat nem je-
lent, lényegében olyanfajta gaz-
dálkodás, amit nagyszüleink, 
dédszüleink annak idején végez-
tek. Nem használunk vegyszere-
ket, nem használunk növényvé-
dő szereket – mondhatnám in-
kább: mérgeket –, és itt fent, a 
hegyen lehet még olyan krump-
lit vásárolni, ami nem műtrá-
gyázott földben termett, ami 
nem volt kolorádóbogár ellen 
permetezve, de ugyanígy hagy-
ma, murok, petrezselyem, ká-
poszta, zöldpaszuly, bármilyen 
zöldségféle, ami itt, kilencszáz 
és ezer méter magasságban meg-

terem, előállítható úgy, hogy 
egyszerűen csak istállótrágyát 
használnak az előállításához, és 
kapát a gyomláláshoz. Ezenkí-
vül öt évvel ezelőtt létrehoztam 
egy kis méhészetet, és ezt szeret-
ném továbbfejleszteni. Hiszem, 
hogy a helybeli emberek abból a 
tevékenységből, amit most foly-
tatnak, hosszú távon meg tud-
nak élni, fenn tudnak maradni, 
önellátók tudnak lenni, sőt tud-
nak annyi fölösleget termelni, 
hogy az ideáramló turizmust is 
ki tudják ezekkel a termékekkel 
szolgálni.

– Ön turizmusszervezéssel is fog-
lalkozik, de úgy tűnik, ez nem is egy-
szerűen turizmusszervezés, hanem 
amolyan mozgalmat, gondolkodás-
módot szeretnének a feleségével együtt 
elindítani, továbbadni.

– Így van. Amit mi elindítot-
tunk, nem pénzorientált turiz-
mus. Például néhány nappal ez-
előtt este fél nyolckor, amikor én 
éppen lovagoltattam a kertben a 
gyerekeimet, felbukkant egy fiatal 
házaspár, ismeretlenek, megjelen-
tek, mert látták a honlapunkat, 
és eldöntötték, hogy felkeresnek. 
Nem jelentkeztek be, becsöppen-
tek, megkérdezték, aludhatnak 
itt, azt mondtuk, nyugodtan, van 
egy kétszemélyes kis házikónk, 
addig ülnek itt, amíg jólesik. Fi-
gyelik azt, hogy mi hogy élünk, 
mit csinálunk, bejárják a környe-
ző tanyákat. Egyre több olyan 
ember jön ide, aki nyíltan ki-
mondja, szívesen feladná a városi 
létét, és itt vásárolna területet, 
vagy Kászonban, vagy más csíki 
vagy háromszéki településen, és 
megpróbálná azt, amit mi most 
kísérleti jelleggel végzünk, hogy 
a városi létből kiszakadva önellá-
tó rendszert valósítsunk meg, de 
úgy, hogy mellette szellemi mun-
kát végzünk. A feleségem a helyi 
tanítónő, és felnőttoktatással is 
foglakozik a településen, tehát ma-
gyarra tanítja írni-olvasni azokat, 
akiknek nem volt lehetőségük, 
hogy megtanuljanak, és éppen 
az ilyen becsöppenő turizmusnak 
köszönhetően jutottunk olyan in-
formáció birtokába, amit most a 
saját kertünkben szeretnénk meg-
valósítani. Ez a permakultúrás 
gazdálkodás. Ausztriában, az Al-
pokban egy Holzer nevű gazdál-
kodónak sikerült egy olyan tájhar-
móniát létrehoznia 45 hektáros 
birtokán, hogy most 1500 méter 
magasban citromot, szőlőt, több 
tucatnyi cseresznyefajtát, almát, 
tököt, mindenféle zöldséget, gyü-
mölcsöt elő tud állítani úgy, hogy 
nem kell beavatkozzon a termé-
szet rendjébe, hanem megválaszt-
ja, melyik növény melyikkel tár-
sul szívesen, melyik az, ami védi 
a másikat, vagy elriasztja egyik a 
másiknak az élősködőjét, és mi-
nimális emberi erőbefektetetéssel 
nagyon jó terméshozamot ér el. 
Mi most alakítjuk át a szántóterü-
letünket dombágyásos műveléssé, 
kísérleti jelleggel Csíkországban, 

Sepsiszéki Nagy Balázs: minden munkát el tudunk végezni a lóval

Úttalan utakon. Az útjavítást és -karbantartást lehetetlenné teszi a folyamatos rönkszállítás
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és bízom abban, hogy ami az Al-
pokban működik 1500 méteren, 
az itt, 1050 méteren is beválik. S 
ha nekünk ez sikerülni fog, sze-
rintem le fognak másolni itteni 
gazdák meg más havasi térségben 
lakó emberek.

– Hogyan telik a család egy 
napja?

– Itt kilenc órakor kezdődik 
a tanítás. A feleségem a tanító-
nő, a két gyerekkel lemennek 
az iskolába – összesen tizenhat 
1–4. osztályos gyerek van beír-
va a helyi iskolába –, és kettőig 
oktat. Kettő után, fél háromra 
érnek haza, egy félóra séta reggel, 
egy félóra séta délután. Télen ez 
még izgalmasabb volt, ugyanis 
van egy pónilovunk, szánkó elé 
fogtuk, szánkóval vonultak le az 
iskolába meg haza. Nagy élmény 
volt a gyerekeknek. Délután 
egy kis lazítás, a gyerekek játsz-
hatnak a szomszéd gyerekekkel, 
bújócskáznak, megvannak a tár-
sasjátékaik, természetesen utána 
tanulás, és bekapcsolódnak az 
állatok gondozásába, ellátásába. 
Mindenben lehet a gyerekekre is 
számítani. Én még megtartottam 
a sepsiszentgyörgyi munkahelye-
met, ami azt jelenti, hogy hetente 
két napot városon töltök, ilyenkor 
a feleségemre hárul a lovak ellá-
tása, a juh, a tyúkok, a fürjek, 
a kutyák, a macska gondozá-
sa. Egyébként mindig ott van a 
munka mellett a kikapcsolódás, 
a játék, a lovaglás, a szekerezés, 
a kirándulás, a gyógynövény-
gyűjtés, a gombászás. Gergő fiam 
nagyszerű gombaismerő, és a sza-
badidejét önkéntes módon arra 

használja, hogy könyvet ír arról, 
mit jelentett egy városi gyerek-
nek kiköltözni családjával együtt 
a havasra...

– Csinód lehetne egy turistákat 
vonzó, különleges helye Székely-
földnek, de mostanság inkább a 
megközelíthetetlenségéről vált hír-
hedtté...

– Egy esztendeje, amióta fel-
költöztünk a hegyre, folyamatosan 
küzdök azért, hogy Csinód felé 
legyen járható út. Lassan kezdem 
magamat székely Don Quijoténak 
érezni, hiszen ebben az ügyben 
eredménytelen szélmalomharcot 
folytattam, s ugyanígy eredmény-
telenek voltak a telefon bevezeté-
se érdekében tett próbálkozásaim 
is. Nem igaz, hogy a Rugát-tetőre 
nem lehet jó szándékkal egy jel-
erősítő antennát szereltetni! Nem-
csak az út járhatatlan, hanem a 
nem létező falutáblára azt is ki 
lehetne írni, hogy térerőmentes 
és internetmentes övezet. Tavaly 
augusztusban meghívásomra 
Egerszéken ülésezett Hargita Me-
gye Tanácsa, és a tanácsosok teljes 
összhangban meg is szavaztak egy 
jókora összeget az akkor legnehe-
zebben járható útszakasz javításá-
ra. Sajnos a munkálatok a decem-
beri fagyban kezdődtek, és csak ta-
vasszal folytatódtak. Befejezettnek 
nem tekinthető ez a munka, hiszen 
átadva-átvéve még nem volt, de he-
lyenként, főleg esős időben már ez a 
javított szakasz is kezd olyanná vál-
ni, mint amilyen egy évvel ezelőtt 
volt. Az útjavítást és -karbantartást 
lehetetlenné teszi a folyamatos 
rönkszállítás. Ezek a hatalmas, 
többnyire utánfutóval is felszerelt 

nyerges vontatók hóolvadáskor és 
esős időben is folyamatosan köz-
lekednek. Arra is van példa, hogy 
felborul vagy dagonyába ragad az 
ilyen autó is, mégse szüneteltetik 
a szállítást. Májustól vízierőmű 
építése kezdődött el az Úz-folyó 
alsó folyása és oldalvizei mentén. 
Ide naponta kőszállító teherautók 
tucatjai dübörögnek le, az amúgy 
is tönkretett úton. Az útviszonyok 
miatt az elmúlt hetekben két ott-
honszülés is volt, a központi boltos 
pedig csak úgy tudja ellátni áruval 
az üzletét, hogy autója kerekére 
júniusban is hóláncot rak. Idefent 
minden drágább, mint a városban, 
tisztességes pénzkereseti lehetőség 
pedig alig van. Aki autót vásárolt, 

az most nem tudja használni, vagy 
ha igen, akkor kénytelen sokat ál-
dozni a javíttatásra. Ezeket a ká-
rokat ki téríti meg? Az a vélemé-
nyem, hogy igazából senkit sem 
érdekel az itt élő közösség jelenlegi 
helyzete és jövője. Mindenki csak 
a maga pillanatnyi hasznát lesi. Tő-
lünk várják a megoldást, pedig a 
törvényeket, szabályokat nem mi 
hozzuk. Mi helyi szinten találunk 
megoldásokat. Példa erre, hogy 
a csíkszentgyörgyi polgármester 
segítségének köszönhetően köz-
munkával nemrég községi útsza-
kaszt javítottunk. De egy megyei 
út javítása, karbantartása nem a 
mi feladatunk. Nemrég Tibethez 
hasonlítottam ezt az elszigetelt 

völgyet és rájöttem, lehet, hogy 
nem is kell ide jó út, mert csak így 
maradhat meg olyannak, amilyen. 
De lehet, hogy még a rossz út sem 
véd meg mindentől. 

– Bár évekkel ezelőtt megvá-
sárolták a tanyát, és azóta min-
den nyarat Csinódban töltöttek, a 
folyamatos csinódi lét, gondolom, 
mégis tartogatott meglepetéseket. 
Hogyan látja most, csaknem egy év 
után a tanyai létet, miben ugyan-
az, és esetleg miben más, miben 
jelent csalódást, mint amit eleve 
elképzeltek?

– Természetesen nagy különb-
ség van hétvégi lakos és állandó 
lakos között. Amikor csak hét-
végeket vagy heteket töltöttünk 
fent a hegyen, akkor nem igazán 
érzékeltük a havasi élet nehézsé-
geit, de ugyanígy a szépségét sem 
láthattuk teljességében. Most, egy 
esztendő múltával kezdtük meg-
ismerni az itt élő embereket, eré-
nyeikkel és hibáikkal együtt. Ha-
bár Székelyföld egészét magamé-
nak érzem, mégis szembesülnöm 
kellett azzal, hogy az itteni közös-
ség jövevényként kezel. Ez így van 
a székely falvakban is. Ha valaki 
beköltözik egy közösségbe, akkor 
még évtizedek múltán is éreztetik 
vele, hogy nem helybeli születésű. 
Ettől függetlenül a havasi csángó 
lakossággal jó kapcsolatom van. 
Tőlük vettem lovat, szekeret, a 
feleségem pedig nagy szeretettel 
tanítja a gyerekeiket. Most érzem 
magamat igazán gyakorló népraj-
zosnak. Megtanultam kaszálni, 
takarni, fát vágni, kotlót ültetni, 
lovat befogni, szántani. Kezdek 
mindent megtanulni, amire, úgy 
érzem, szükségem van. Már au-
tót is javítok, vízpumpát, villanyt 
szerelek. A gyerekeimnek ennél 
többet sehol sem adhatnék. Úgy 
gondolom, hogy a gyerekből ide-
fent a hegyen válik igazi, teljes 
értékű ember. Aki imával ébred és 
fekszik, s dolgozik tisztességgel.
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Együtt a család. „A fiam könyvet ír arról, mit jelentett egy városi gyereknek kiköltözni családjával együtt a havasra...”

Rönkszállító autók teszik járhatatlanná az utat. Szélmalomharc
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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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> 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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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 Szentléleken frissen épí-
tett, 150 m2 alapterületű családi ház 
14 ár beltelekkel. Telefon: 0741–
101080, 0722–500528. (22058)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a Fenyő utca 11 B/12. szám 
alatt. Telefon: 0743–663781.

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, ötszemé-
lyes, 1.9-es dízel papucs Dacia szép, 
megkímélt állapotban, frissen cserélt 
vezérléssel és szűrőkkel, új gumikkal, 
rendezett iratokkal, szép, újszerű bel-
sővel, rozsdamentes állapotban, 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 ház-
hoz szállítva (Csíkszereda környékére) 
– 550 lej/öl, valamint vegyes hasoga-
tott 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 felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ösz-
szevonását, alapok kitűzését. Nyug-
díjasoknak, munkanélkülieknek 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

Hirdetések

Ne vádoljunk senkit a múltért,
a vád már úgyis hasztalan.
Talán másképp lehetett volna, –
most már... 
mindennek vége van!...
Úgy szeretnék zokogni, sírni,
de ránézek fehér arcodra,
s elfojtom, némán, könnyemet.

Ady Endre

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a jó édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, anyatárs, 
rokon és szomszéd,

id. NYÍRŐ BÉNIÁMNÉ
Madár Karolina

munkás életének 90., özvegysé-
gének 37. évében, türelemmel 
viselt betegség után 2012. júni-
us 11-én 15 órakor csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait június 14-én 10 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszentgyörgy-bánkfalvi 
Kálvária-temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Drága édes-
anyánk, fájó szívvel, könnyes 
szemmel mondunk köszönetet 
Neked. Isten Veled, nyugodjál 
békében! Jelen értesítést gyász-
jelentőnek is szántuk. A gyászo-
ló család – Csíkszentgyörgy.

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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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).

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: Trippon Emma 
– 0753–688122, 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.

Volt egy hang, egy mosolygós arc,
életed munka volt és harc.
Itt hagytál mindent, 
amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Mikor már nem bírtad, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor csendesen átölelt az Isten.

Mély fájdalom-
mal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, 
hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, dédapa, 
após, sógor és jó szomszéd,

id. KOVÁCS LÁSZLÓ

életének 91., boldog házasságá-
nak 64. évében 2012. június 11-
én hosszas, de türelemmel vi-
selt betegség után szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halot-
tunk földi maradványait június 
14-én 14 órakor kísérjük utolsó 
útjára a csíkszépvízi római ka-
tolikus temető ravatalozójából 
a helyi temetőbe. Csendes álma 
fölött őrködjön örök szerete-
tünk. A gyászoló család.

Nem az a fájdalom, 
melytől könnyes lesz a szem,
Hanem amelyet 
szívünkben hordozunk
Egy életen át csendesen.

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és 
szerették, hogy a sze-
retett férj, édesapa, 
nagytata, testvér, após, rokon és 
ismerős,

BIRTA GYULA
nyug. mozdonyvezető

életének 75., házasságának 51. 
évében 2012. június 12-én csen-
desen elhunyt. Drága halottunk 
földi maradványait június 14-én 
14 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a Kalász negyedi teme-
tőbe. Jelen értesítést gyászje-
lentőnek is szántuk. Nyugodjon 
békében, emléke örökké élni 
fog! A gyászoló család.

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)



Nyílttá tette az A csoportot 
Cseh ország 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 látha-
tott a közönség, a körforgás teg-
nap 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.
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Sport

hirdetés

hirdetések

> 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).



Napról napra
SZABADIDŐ

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 � a 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. � omas Young angol orvos, � zi-

kus és polihisztor 
1865. William Butler Yeats Nobel-díjas 

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

színész, � lmszínész 
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 � zikus 
1993. Donald Kent Slayton / Deke ame-

rikai űrhajós 
1998. Lucio Costa francia származású 

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

tikus, bio� zikus 
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, 100 kötetesre tervezett 
könyvsorozatát. A kötetek egységára 35 lej, 
elő� zetőknek 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 megrendel-
hetők a 0266–311775-ös telefonszámon, il-
letve a szekelyfold@hargitamegye.ro e-mail 
címen.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
Jánossy Alíz, Miklós Réka Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
Fröhlich Orsolya (marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@
hargitanepe.ro Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

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
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programajánló

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című 

szín művét ma 19 órától a Don Juan-
bérleteseknek játssza a Csíki Játékszín tár-
sulata. Bérletes előadásaikra jegyet is vált-
hatnak az érdeklődők a színház jegypénz-
tárában, munkanapokon 10–13, valamint 
17–19 óra között, illetve az előadások előtt 
egy órával.

Írtánc-előadás
A csíkszeredai Tir na nÓg ír tánc csoport 

holnap 18 órától először lép fel a megye-
székhelyi közönség előtt. A tánccsoport a 
kelta mitológiából merítette a nevét, a Tir 
na nÓg jelentése: � atalok földje. Táncukkal 
ezt az életérzést akarják továbbadni. A kez-
dőkből és haladókból álló tánccsoport közel 
1 éves munkájának gyümölcsét láthatja a 
közönség a Csíki Játékszín nagyszínpadán. 
A leg� atalabb táncos 6 éves, a legidősebb 
pedig már elmúlt 40 éves. Jegyeket a Csíki 
Játékszín jegypénztárában lehet váltani.

Könyvbemutató
Ferencz Imre Pakli című verseskötetét 

holnap 18 órától mutatják be Csíkszeredá-
ban, a Székelyföld folyóirat galériájában. 

Évadzáró előadás
Lassan a végéhez közeledik a Szülők is-

kolájának második évadja. Pénteken tartják 
a nyári szünet előtti utolsó, kilencedik elő-
adásukat. A nemrégiben zajlott Édesanyák 
hetéről már sokak számára ismerős, kedvelt 
dr. Kádár Annamária pszichológus, egyete-
mi adjunktus tér vissza Csíkszeredába, ahol 
bemutatja a közelmúltban Budapesten meg-
jelent, nagy sikernek örvendő Mesepszi-
chológia című könyvét, beszél az érzelmi 
intelligenciáról, arról, miszerint kutatások 
igazolják, hogy az életben való beválásunk 
nem csak értelmi képességeinken múlik. Az 
előadásokat Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ támogatja. A rendezvényre a 
belépés ingyenes, a szervezők szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt!

Fotókiállítás
Csíkszereda, Kovászna és Marosvásárhely 

után vasárnap 12.30-kor Székelykeresztúron, 
a Molnár István Múzeumban nyitják meg a 
Prisma Fotóklub negyed évszázadának emlé-
kére szervezett, a klubtagok alkotásaiból ösz-
szeállított kiállítást.

Kettős tárlat
Miklós István (Indián) munkáiból nyí-

lik Kettős tárlat címmel festmény- és fotó-
kiállítás Gyergyóditróban, pénteken 14 
órától. Helyszín: a Kőrösi Csoma Sándor 
Kultúrotthon konferenciaterme. A tárlatot 
Kassay Péter, a Gyergyószárhegyi Alkotó-
központ igazgatója nyitja meg.
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– Egyik-másik politikusnak 
fennebb lenne a helye!

para

A Csíki Anyák Eg yesülete szer-
vezésében második alkalommal 
sétálnak fel családjaikkal, gyer-

mekeikkel a résztvevők a Márton Áron 
Gimnázium épületétől ma, Szent An-
tal napján a 19 órától kezdődő ünnepi 
szentmisére (találkozás 18.15-kor a gim-
náziumnál), melyet a hagyományos gyer-
mek- és liliomáldás követ a templomban, 
templomkertben. Csaba testvér is részt 
vesz a szentmisén, sőt a Szent István-ház 

gyermekei fogadják az érkezőket a temp-
lom előtt, majd a templomkertben együtt 
hallgatják meg a szentmisét. Lesznek pa-
dok, de a további kényelem kedvéért le-
het vinni pokrócokat, és a fehér liliomot 
se felejtsék otthon. 

A gyermekvállalás népszerűsítése, a 
család, a közösség megtartó ereje mind-
annyiunk célja, büszkesége, az egységünk 
jelképe. Társszervező a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány.

CsAkEgy-esemény

Szent Antal-napi liliom- 
és gyermekáldás

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

K öltő-i� úságára, hosz-
szú életpályájára 
tekint vissza a para-

dox módon Hátra ne nézz! 
címet viselő gyűjteményes 
kötetében Banner Zoltán, a 
rendkívül termékeny alkotó: 
művészeti író, előadóművész, 
költő. A Hátra ne nézz! című 
gyűjteményes kötet méltó 
tisztelgés a 80. életévét töltő 

Banner Zoltán és kiteljese-
dett életműve előtt.

A könyv terjedelme 212 
oldal, kötött, ára: 25 lej.

A könyv megvásárol-
ható a Gutenberg Köny-
vesboltokban: Csíkszereda, 
Pe tő�  utca 4. sz. Telefon: 
0266–316798; Ma ros vá sár-
hely, Rózsák tere 57. sz . Te-
lefon: 0265–250491.

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük
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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
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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
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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)! 


