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A Kós Károly Szakközépisko-
lában ma délelőtt kilenctől 

tartják az ünnepséget. Öt nap-
pali, valamint egy csökkentett 
látogatású osztály, összesen 160 
tanuló búcsúzik. Szintén ma 
tartják az ünnepélyt a Tamási 
Áron Gimnáziumba: délelőtt 
tíztől négy osztály 113 diák-
ja búcsúzik az iskolapadtól. A 
Baczkmadarasi Kis Gergely 
Református Kollégiumban jú-
nius 2-án búcsúztatják a vég-
zős diákokat. Délelőtt tíztől 
két osztály,53 diákja búcsúzik 
az alma matertől. A Dr. Palló 
Imre Zene- és Képzőművészeti 
Szakközépiskola ünnepségére 
a művelődési házban kerül sor, 
szintén 2-án. Délelőtt 11-től két 
osztály 43 diákját ünneplik. 
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Közrendi problémákról, közbiz-
tonsági tervekről számolt be 
tegnap a Budvár utcai roma 
tömbházaknál Tankó László, az 
EMNP székelyudvarhelyi pol-
gármesterjelöltje.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Három témakörben érte-
kezett Tankó László a 
tegnapi sajtótájékozta-

tón: a közrendről, a lakásmaffiáról, 
illetve a romakérdésről. A közrend 
témakörében a testi bántalmazáso-
kat, a vandalizmust, illetve a közúti 
biztonságot emelte ki. A lakásmaf-

fia kapcsán elmondta, a válság ide-
jén megemelkedik a gyorsan fize-
tő, jónak tűnő lehetőségek száma. 
Felhívja mindenki figyelmét, hogy 
a kétes hitelezők kihasználják az 
emberek tudatlanságát, ami miatt 
a kérelmezők sok esetben vagyo-
nokat veszítenek.

– A megelőzésre fektetem a 
hangsúlyt. Egyre erősebb a jogsza-
bály az uzsorakamatra adott hitel 
esetében, törvény bünteti ezt. Ne 
kérjünk és ne fogadjunk el hason-
ló hiteleket – nyomatékosította a 
néppárti jelölt.

A néppártiak azt tapasztalják, 
a romák nem tudnak, vagy nem 

akarnak integrálódni, nem tartják 
be a közösségi normákat: engedély 
nélkül építkeznek, szabadon enge-
dik lovaikat a Csereháton, lopnak.

– Azon dolgozunk, hogy fel-
tételeket teremtsünk a romáknak, 
munkahelyet, tanulási lehetősé-
get biztosítanánk. Ebben ha nem 
akarnak részt venni, akár el is 
szigeteljük őket. Eddig nem sike-
rült integrálni a romákat, de van-
nak megoldások: ha kell elzárjuk 
akár a lovakat, akár az embereket 
– mondta Tankó. A jelölt a sep-
siszentgyörgyi példát említette, 
ahol a roma tömbházakat fallal 
vették körül.

Az elmúlt három hétben három 
beruházás végére tettek pontot 
Székelyvarságon: térkövezték 
a Sétálóutcát, felújították a 
napközit és több, mint két kilo-
méteren aszfaltoztak – tudtuk 
meg Tamás Ernő polgármes-
tertől, aki azt is elárulta, hogy 
idén nem ússza meg. Mármint 
a Balatont.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A térköveket még tavaly vá-
sárolták, idén ki is rakták 
velük a templom felé ve-

zető Sétálóutcát – árulta el Tamás 
Ernő székelyvarsági polgármester. 
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
által üzemeltetett napköziotthon 
tavaly esett át egy belső felújítá-
son, idén a külső felújítást is sike-
rült véghezvinni.

A tanyai településen a be-
érkező pénzek függvényében, 
léptekben haladnak az aszfalto-
zással, legutóbb a tisztási iskoláig 
1 kilométeren koptatóréteg, 1,3 

kilométeren pedig új aszfaltréteg 
került az útra.

Az első két beruházást ön-
erőből oldotta meg a varsági ön-
kormányzat, utóbbit pedig az 
1997/577-es kormányrendelet 
alapján évente folyósított fejlesz-
tési kormánypénzekből sikerült 
megvalósítani.

Tamás Ernő elárulta, hogy 
létezik még egy terv, amely vár-
hatóan csak jövőben valósulhat 
meg, ez pedig a Balaton átúszása. 
Tavaly már sikerült ez neki, régi 
álmát valósítva meg ezzel, idén 
azonban ideje sincs rá, és lehetősé-
ge sem volt felkészülni. Az 5,3 ki-
lométeres táv megúszása komoly 
felkészülést igényel, különösen, 
ha az ember már elmúlt ötven.

– Heti két alkalommal kel-
lene, hogy ússzak, akár meden-
cében, akár a zeteváraljai víztá-
rozóban, ehhez hozzájön még 
némi szaladás és focizás is, kevés 
időm volt, nem vagyok felkészül-
ve. Talán jövőben – tájékoztatott 
a településvezető.

napirenden
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Tankó László ha kell, lovastól elzárja a romákat  

Jobbra a felújított napközi, balra tőle a Sétálóutca 

A bőrünkbe fúródott kul-
lancs eltávolítására néhány 
óra áll rendelkezésre. Mivel 
a kullancs 1-től 4 mm nagy-
ságú rovar, nem csoda, hogy 
csak ritkán vesszük észre. 
Szeme nincs, ezért az áldo-
zat hőkibocsájtása, valamint 
kibocsájtott vegyi anyagainak 
szaga után tájékozódik. 

Az első mozzanatokban a 
kullancs spirál alakú szívószervé-
vel befúródik a bőrbe. A szúrást 
vagy csípést nem vesszük észre, 
mert a kullancs nyála érzéstelení-
tő anyagot tartalmaz, akkor sem 
érezzük, ha már mélyen befúró-
dott a bőrünkbe. A kullancs úgy 
támad, hogy végigmászik áldoza-
tán, megfelelő behatolási pontot 
keresve a hajlatokban, nyakon, 

ágyékban, hónaljban. Az első 
órákban csak szív, először nyi-
roknedvet majd vért. Kezdetben 
csak az érzéstelenítésre szolgáló 
nyálában néhány kórokozó vagy 
vírus juthat a szervezetbe. A fer-
tőzésveszély 4-6 óra után ugrás-
szerűen megnövekedik. Ekkor 
éri el a kapillárisokat, falukat át-
vágja és a kiáramló vér alvadását 
gátolva, közvetlen kapcsolatba 
kerül az áldozat érrendszerével. 
A kiszívott vér a kullancs közép 
bélrendszerébe kerül, és mivel 
ez kiváló táptalaj, néhány óra 
alatt felszaporodnak a különbö-
ző kórokózó baktériumok és a 
szervezete lágy részeibe is elván-
dorolnak. Ekkor már a kullancs 
nyála és béltartalma is fertőzötté 
válik, így a kórokozók is a rovar-
csípés által okozott szúrt bőrseb-

be ürülhetnek. A legfontosabb 
tehát a kullancs korai észlelése és 
mielőbbi eltávolítása. Nem sza-
bad hegyes tárggyal vagy tűvel 
eltávolítani, csavargatni, kaparni, 
dörzsölni, nyomkodni. Nem sza-
bad semmiféle izgató, ártó anya-
got, petróleumot, zsírt vagy ke-
nőcsöt használni, mert az a kul-
lancs fertőzött béltartalmának, 
a benne levő Lyme-borelliózist 
okozó baktériumok, illetve más 
fertőző anyagok a szúrási seb-
be ürülését váltjuk ki. Ha lapos 
végű csipesszel vagy egyszerűen 
ujjbeggyel próbáljuk eltávolítani, 
akkor minden óvatosság ellenére 
összenyomjuk a rovar potrohát, 
és annak fertőzött béltartalmát 
a bőrsebbe, saját testünkbe pré-
selhetjük. A kullancs eltávolítá-
sára ék alakban végződő csipeszt 

kell használni. Szemöldökcsi-
pesz minden női táskában ta-
lálható, amit a művelet előtt le 
kell fertőtleníteni. A fejéhez a 
lehető legközelebb fogjuk meg 
a rovart, a bőrt érintve egy-két 
csavaró mozdulattal kitágít-
juk a szúrási csatornát és egy-
szerűen egy erős mozdulattal 
eltávolítjuk. Utána azonnal 
és másnap is jódtinktúrával 
fertőtlenítjük a csípés helyét. 
A kullancsot ajánlatos gyufa-
lángon elégetni, és a csipeszt 
is fertőtleníteni. Ajánlatos a 
kullancscsípés idejét és test-
rajzi helyét feljegyezni. Elő-
vigyázatosságból célszerű 4-6 
hétig figyelni a kullancscsípés 
helyét. A csípés helyén a bőr 
helyi gyulladás miatt vörösebb 
lehet, ami egy pár nap után 

elhalványul. Ha viszont a bőr-
gyulladás nem halványodik, 
hanem szélei felé növekszik és 
a Lyme-kór tüneteihez kezd 
hasonlítani, ajánlatos azonnal 
orvoshoz fordulni. A családi 
házak körüli kiskertben aján-
latos a füvet gyakran nyírni 
vagy kaszálni, és a lekaszált 
füvet összegereblyézni, elszál-
lítani vagy elégetni, főleg ősz-
szel, mivel ezek alatt telelnek 
át az élősködők. Ha nagyon 
sok árnyas bokor, fa van a ker-
tünkben, és nem tudunk meg-
szabadulni az élősködőktől, 
ajánlatos egy rovarirtó céghez 
fordulni.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)
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Tankó integrálná vagy 
elszigetelné a romákat

TAmás Ernő idén nEm ússzA mEg

Három hét, három 
beruházás



Székelykeresztúr adott otthont 
az önkormányzati és létesít-
ményi önkéntes tűzoltóságok 
szakmai versenyének, amelyen 
a helyiek csapata a második 
helyen végzett.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A versenyt a Sürgősségi 
Esetek Hargita Megyei 
Felügyelősége szervezte 

közösen a székelykeresztúri pol-
gármesteri hivatallal, az önkor-
mányzat önkéntes tűzoltóságával, 
a Hargita Megyei Civil Tűzoltók 
Szakmai Egyesületével és Hargita 
Megye Tanácsának támogatásá-
val. Mint Péter Levente főszer-
vező, a helyi tűzoltóság vezetője 
elmondta, 21 csapat jelentkezett 
Hargita megyéből, 15 vett tény-

legesen részt a versenyen. A be-
nevezett csapatoknak különböző 
gyorsasági, ügyességi, valamint 
szerelési próbán kellett bizonyí-
taniuk rátermettségüket. Egy 
tűzoltóautó ünnepi felvonulásá-
val, valamint ünnepi beszédekkel 
vette kezdetét a megmérettetés. 
Az időjárás is kedvezett nekik, 
hiszen csak a verseny után kezdett 
esni az eső. Több mint száz érdek-
lődő figyelte a tűzoltók feladatait, 
jelen voltak az öregfiúk is. Talán 
a leglátványosabb az volt, amikor  
egy üzemanyaggal töltött tálcát 
kellett kioltaniuk poroltóval – 
mondta Péter levente.

Első helyen végzett Lázárfalva, 
második lett Székelykeresztúr, 
harmadik pedig Csíkszentlélek. 
Az első helyezett jut tovább az or-
szágos szakaszra.
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közélet

Ügyességi próbán kellett bizonyítaniuk rátermettségüket

TűzolTóságok szakmai versenye

Lánglovagok 
vetélkedtek

Körkép

Ausztriában azt tartják és azt tanítják, hogy egy 
gazdaembernek ahhoz, hogy saját portáján valóban bol-
dogulni tudjon, legalább tizenkét különálló szakmát kell 
ismernie. Nem elég értenie az első ránézésre fő szakmá-
nak gondolt állattenyésztéshez és növénytermesztéshez 
– pedig önmagában már ez se kevés –, hanem tudnia 
kell, miként javítsa meg gépeit, eszközeit, értenie kell a 
tervezéshez, az istálló és a gazdasági épületek építéséhez, 
tehát nem árt, ha tud ácsolni, esztergálni, hegeszteni. 
Minél több mindent el tud végezni maga körül, a saját udva-
rán, annál kevesebb időt, erőt és nem utolsósorban pénzt kell 
fordítania, költenie másra. A rászorultsági viszonyról már ne 
is beszéljünk…

Az osztrák mezőgazdasági képzésből kikerülő fiatal gazdá-
kat azonban mindezek felett még a termékelőállítás, feldolgozás 
és értékesítés fortélyaira is megtanítják, amit vizsgamunkáikban 
bizonyítaniuk is kell. A megszerzett tudást márpedig az ottani-
ak szemléletében úgy lehet a legjobban demonstrálni, ha a tejből 
olyan sajtot és vajat, a nyers húsból olyan sonkát és kolbászt, a 
gyümölcsből olyan szörpöt és lekvárt, a szőlőből pedig olyan bort 
és vendégmarasztaló kontyalávalót készít, amit az iskola bárki 
előtt nyitva álló boltjában is el tudnak adni, készpénzre, euróra 
tudnak váltani. Az átment vagy megbukott,  jeles vagy elégtelen 
minősítést tehát a jövő fiatal osztrák gazdái már az iskolapad-
ban, de a rájuk váró mindennapi munka és megpróbáltatások 
valós szabályai és követelményei alapján kapják meg. Aki ennek 

megfelel, zöld utat kap a farmalapításra és a szülői gazdaság át-
vételére is, illetve egy olyan szakmai ajánlót, amit kedvezményes 
fejlesztési hitel igénylése kapcsán sem az állam, sem ay osztrák 
bankok nem kérdőjeleznek meg. Aki viszont mindennek nem 
felel meg vagy menet közben ébredt rá, hogy mit is vállalt, mibe 
vágta fejszéjét, arról úgy tartják, jobb, ha időben meggondolja 
magát, mielőtt még helyrehozhatatlan károkat okozna vele 
magának és másoknak. A próbák tehát nem viccből vannak, 
a felkészítőket és az átadni kívánt tudást nem életképtelen, el-
avult, hasznavehetetlen elméleti és gyakorlati segédanyagokból 
állítják össze, ennek megfelelően a megmérettetést sem félvállról 
kezelik. Azt is mondhatnám: gazdaszakmát, presztízsszakmát 
adnak a fiatalok kezébe. Értelemszerűen ez azzal is jár, hogy 
előbb tisztázzák, ki alkalmas gazdának, kinek van a szeretet és 
a ragaszkodás mellett kitartása, elszántsága, tudása és tehetsége 
is a mezőgazdasághoz, és csak utána beszélgetnek a támogatási, 
továbblépési lehetőségekről.

Mifelénk sajnos még megközelítőleg sem így állnak 
a dolgok. Sőt azt is megkockáztatnám, hogy némelyek a 
hibás megközelítés miatt eleve fordítva fogják a lovakat 
a szekér elé. Az én szememben ilyen ember az, aki előbb 
a lehívható támogatások nagyságáról kérdezősködik, és 
ahol a legvaskosabbnak látszik az eurós kassza, ott vág-
na bele a növénytermesztésbe, állattartásba is. A munka 
többi része nem igazán érdekli, mint ahogy az a szakma, 
az a közösség és az a gazdatársadalom sem, aminek má-

ról holnapra – a támogatások függvényében – tagja, részese, 
de leginkább csak haszonélvezője akarna lenni. De általában 
ugyanezek a szubvencióvadászok azok, akik más részről a me-
zőgazdaságot és az agráriumból élőket, növénytermesztésben, 
állattenyésztésben dolgozókat gúny tárgyává teszik, lesajnálják, 
kihasználják, megvetik és kinevetik. Hozzáteszem: ha engedjük 
és megtehetik, minden alkalommal meg is teszik.

Márpedig az osztrák gazdaképzők példája ékesen bizonyít-
ja, hogy a gazdálkodás és a farmirányítás is épp olyan komplex, 
bonyolult és összetett dolog, mint a vállalatvezetés. A gazda-
szakma nem lenézendő, lebecsülendő. Csak az Alpok lábánál 
ezt gondosan tudatosítják is a fiatal gazdagenerációkban, és a 
jobbágymentalitás helyett az általuk végzett hasznos, értékte-
remtő munka becsületével és elismerésével felvértezve küldik 
őket az életbe. Mi, székelyföldi, romániai magyar gazdálkodók 
mitől vagyunk kevesebbek? Gazdák helyett – ha önbecsülésről 
van szó – miért vagyunk jobbágyok?

A gazdaszakma becsülete
              NézőpoNt n Domján levente



Szép számban gyűltek össze az 
érdeklődők szerdán délután a 
könyvbemutatóval egybekötött 
előadásra, amelynek a műve-
lődési ház koncertterme adott 
otthont. A közönség Pávai Ist-
ván A folklorista Vikár Béla 
című kötetével ismerkedhetett 
meg. 

Radó Krisztina

A folklorista Vikár Béla cím-
mel készült könyv annak 
a fotó- és dokumentum-

kiállításnak a lejegyzett változata, 
amely emléket állított a magyar 
néprajz- és népdalgyűjtés százöt-
ven éve született úttörőjének. 

– A könyv tulajdonképpen 
egy 2006-ban indult, Bartók 
Béla, Kodály Zoltán és Lajtha La-
jos népzenekutatói munkásságát 
bemutató dokumentumsorozat 
legújabb kötete, amely nemcsak 
azért fontos, mert a mai futó vi-
lágban az emberek többségének 
nincs ideje sok száz lapos könyvek 
elolvasására információszerzés 
érdekében, és ez rövidsége miatt 
könnyen áttekinthető, hanem ez 
az első olyan lejegyzett kutatás, 
amely Vikár Béla néprajztudo-
mány terén elért munkásságáról 
számol be. Nemcsak publikált 
anyagok, hanem hiteles kéziratok, 
levéltári anyagok és a néprajzkuta-
tó által készített fényképek is do-
kumentálásra kerültek – mondta 
Pávai István, a könyv szerzője. 

Az előadáson Vikár Béla élet-
történetét, néprajzi munkásságát 
ismertette a szerző. Mint elmond-
ta, a néprajzkutató nevéhez fű-
ződik a száztizenöt évvel ezelőtt, 
Európában fonográffal elsőként 

rögzített magyar népdal, a Fehér 
László ballada is, amelyet később 
Bartók Béla jegyzett le. Előzmé-
nyeit, vagyis a népdalok fonográf-
fal való rögzítésének magvait is ő 
hintette el, amikor egy siratóasz-
szony énekének rögzítése során 
rájött, hogy a népdalgyűjtésben 
nem elég a gyorsírás, és ahogy az 
élethelyzeteket fényképekkel te-
szik láthatóvá az utókor számára, 
úgy a hangot is dokumentálni 
kellene. Ekkor jött az ötlet, hogy 
a fonográffal ezt véghez lehetne 
vinni, de mivel akkoriban na-
gyon drága volt egy ilyen szerke-
zet, támogatásra volt szüksége, 
amit először elutasítottak, majd 
1896-ban Valcsics Gyula meg-
vette neki. Ekkor kezdődött el 
az igazi népdalgyűjtés, amelyet 
egész Erdély területére ki akart 
terjeszteni. Így jutott el Vikár 
Béla Udvarhelyszékre, ami idővel 

a kedvenc gyűjtési helyévé vált – 
magyarázta Pávai István. 

Ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy a folkloristának nem volt 
népzenei képzettsége, mégis máig 
beható eredményeket ért el a folk-
lorisztika terén, ugyanis az ő érde-
me az első román, szlovák és szlo-
vén népzenei felvétel rögzítése 
és a finnek nemzeti eposzának, a 
Kalevalának első közvetlen fordí-
tása a magyar népnyelvhez közel 
álló nyelvezettel. Gyűjtési mun-
kája nagy terjedelművé nőtte ki 
magát, ugyanis közel hétszáz nép-
dalt sikerült rögzítenie, amelynek 
nagy részét udvarhelyszéki falvak-
ban énekelték el neki. 

Az előadás folyamán Vikár 
Béla által készített fényképeket is 
megtekinthetett a nagyérdemű, 
amelyek a korabeli népviseletet, 
néphagyományt és népi építésze-
tet elvénítették fel. Ugyanakkor 

a közönség belehallgathatott a 
folklorista népdalainak hangfel-
vételeibe is, amelyet Elekes Ibolya 
előadásában élőben is meghall-
gathatott.

A Cimbora Gyermekek Klubja, 
a székelykeresztúri Szitakötő 
Egyesület és a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
június 3-án, vasárnap szervezi a 
hagyományos Sóskút-fesztivált 
a Székelykeresztúrhoz közeli 
fürdőhely szabadtéri színpadán.

P. Buzogány Árpád

A Sóskúton 11-től kezdődik 
a meghívottak műsora, 17 
órától A népzene, néptánc 

jelene és jövője témával szakmai 
megbeszélést tartanak a csopor-
tok vezetőinek, szakirányítóinak. 
Kedvezőtlen időjárás esetén a 
műsort a Zeyk Domokos Iskola-
központ melletti sportcsarnokban 
mutatják be. A napot táncház zárja 
a művelődési házban. 

Kiss István szervező elmondta, 
meghívottként színpadra lépnek 
Dunakesziről a Radnóti Miklós 
Gimnázium és a Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola csoportjai, 
az anyaországi Földeák képviselői, 
illetve Rugonfalváról a Forgó rózsa 
együttes, a keresztúri Petőfi Sándor 
iskolából népdallal, furulyajáték-
kal, az Orbán Balázs Gimnázium-
ból tánccal és énekekkel jönnek 
a diákok, fellép a Berde Mózes 
Unitárius Gimnázium Vadrózsák 
táncegyüttese, Balánbányáról a 
Gyermekek Klubja csoportja, az 
etédi furulyacsoport, a segesvá-
ri Kikerics, a székelyszentmihályi 
citerások, a szentábrahámiak, a 
székelyudvarhelyi Kékiringó. A 
legkisebbek sem hiányoznak majd: 
Keresztúrról a Napsugár és Me-
sevár napközisei lépnek színre a 
kisgalambfalvi óvodásokkal. A Sós-
kúton lacikonyhával, étellel-itallal 
várják a rendezvény közönségét.

VIKár BélA GyűjtEMényét MutAttáK BE

Könyv a népdalgyűjtés úttörőjéről
SzéKElyKErESztúr

Vasárnap 
Sóskút-fesztivál
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Pávai István

Az 1951-ben Székelyudvar-
helyen született zenetudóst, 
a Hagyományok Háza tár-
vezetőjét, a Folkrádió ön-
kéntes munkatársát idén 
márciusban a Magyar Ér-
demrend Lovagkeresztjével 
tüntették ki. Középiskoláját 
Székelykeresztúron végezte, 
majd a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zeneművészeti Főis-
kolán szerzett diplomát. A 
Hargita megyei Népi Alko-
tások Háza zenei szakirányí-
tója (1976–80), tanár Csík-
szeredában, 1980–84 között 
a Maros Művészegyüttes 
művészeti szakirányítója, 
1990-ben igazgatója, 1990-
94 között zenei szerkesztő a 
Marosvásárhelyi Rádiónál, a 
Csíkszeredai Régizene Fesz-
tiválsorozat kezdeményezője 
és 1980-ig zenei szerkesztője. 
1994-ben Magyarországra 
költözött, ahol a Néprajzi 
Múzeumban dolgozott, majd 
a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen tanított. A 
Hagyományok Házának és 
a Magyar Tudományos Aka-
démia Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontjában a Zene-
tudományi Intézet munka-
társa.

Pávai István. Könyvében Vikár Bélának állított emléket fotó: ifj. haáz sándor

Körkép

A Merkúr áruház organikus 
részlegével partnerségben ké-
szített rovatunkban ma az erőt 
adó árpára és a vitamindús 
gyermekláncfűre hívjuk fel olva-
sóink figyelmét. 

Amikor valaki elszánja magát, 
hogy életmódot, és ezzel együtt 
táplálkozási szokásokat vált, sok-
szor olyan alapanyagokkal is talál-
kozik, mint az árpa. Manapság a 
legtöbben azt sem tudják, mi fán 
terem, pedig őseink alapélelmisze-
re volt. Ennek oka többek között 
az, hogy amellett, hogy az árpa 
tápláló gabona, könnyen emészt-
hető is. 

Az árpa (Hordeum vulgare) a 
hideg mérsékelt öv legősibb és ma 
is legfontosabb gabonaféléje. A 
perjefélék közé tartozik és az egyik 
legrégebben háziasított növény. 
A Hordeum nemzetség tizenhat 
vadárpafajának egyike, minden ter-
mesztett árpaféle a H. vulgare fajba 

tartozik. Több faját emberemléke-
zet óta termesztik, ezt bizonyítja, 
hogy az egyiptomi múmiák közt is 
találtak árpaszemeket. Kínában is 
már kr. e. II. században megbecsült 
eledel volt. Az árpa volt az első há-
ziasított gabona a Közel-Keleten. 
Hippokratész gyógyeledelnek 
tartotta, a római gladiátorok rend-
szeres kásafogyasztók voltak, lovat 
is abrakoltattak vele. A Kánaán 
fontosabb növényei között Mózes 
is említi, ezért vallási jelentőséggel 
is bírt. Az árpasör volt talán az első 
alkoholos ital, amelyet az újkőkori 
emberek készítettek. A magyarok 
körében már a honfoglalás kori 
konyha egyik alaptápláléka volt. 
A növény az északi hűvös, csapa-
dékos tájakat kedveli. Az árpake-
nyér igen gyorsan szárad, ezért 
termőterületén az árpát inkább 
kásaként fogyasztják. A malom-
ipar hántolt árpát és árpagyöngyöt 
készít belőle. Sikértartalma miatt 
lisztérzékenyek nem fogyaszthat-

ják. Az árpa takarmánynövény-
ként is fontos. Fogyasztását a bur-
gonya és a búza szorította háttérbe, 
pedig tápértéke igen magas. Nyolc 
esszenciális aminosavat tartalmaz, 
továbbá B1-, B2-, B5-, B6-, E-vita-
mint; növényi olajat, keményítőt, 
szerves sót, rostot. Fogyasztásával 
jól szabályozható a vércukorszint, 
csökkenti a vér koleszterinszint-
jét, segít bizonyos bőrbetegségek 
gyógyulásában, a fogak épségének 
megőrzésében.  Rendszeres táplá-
lékként javítja a bélműködést, segít 
megelőzni a székrekedést. Meg-
figyelték, hogy azokon a tájakon, 
ahol az árpa, akár egész gabona, 
akár liszt formájában főételként 
szerepel, ott kevés a szívbeteg. Las-
san felszívódó szénhidrát-tartalma 
energiát ad, és a zsírégető étrend 
alapvető alkotórésze. Kiváló fo-
gyókúrához, mivel rendkívül ma-
gas enzim- és lassú égésű szénhid-
ráttartalma szervezetünk számára 
magas energia- és egyenletes vércu-

korszintet biztosít, az elhízás vagy 
zsírlerakódás veszélye nélkül. 

A gyöngyárpa vagy gersli
Leggyakoribb előfordulása a 

gyöngyárpa, de lisztet és pelyhet 
is találunk a bio boltokban. Hogy 
tápértékéből minimálisan veszít-
sen, és emészthetőségén se ront-
sunk, hántolatlanul és valamilyen 
formában hőkezelve, megfőzve, 
illetve csíráztatva fogyasszuk. A 
magokat felhasználás előtt, há-
romszoros vízmennyiségbe áztas-
suk be, legalább 6-8 órára, egy éj-
szakára. Ugyanabban a vízben főz-
zük egyenletesen kis tűzön 25-30 
percig. Az előfőzött árpagyöngyöt 
nem kell áztatni. Főzés után nyers 
zöldségekkel vagy gyümölcsökkel 
fogyaszthatjuk, de levesek, köre-
tek, raguk alkotóeleme is lehet.

A gyermekláncfű
A gyermekláncfű vagy pity-

pang (Taraxacum officinale) 

mindenfelé gyakori évelő növény. 
Régebben nevezték még pongyo-
la pitypangnak, tejesfű virágnak, 
kákicsnak, de barátfejnek vagy 
barátfűnek is. Egyes vidékeken ki-
kirics a neve (ami nem keverendő 
a kikericcsel). A gyermekláncfű 
levele a vitaminok és ásványi anya-
gok gazdag forrása. Sok A-vita-
mint tartalmaz, D-vitamint mér-
sékelt mennyiségben; ezek mellett 
tartalmaz C-vitamint, különféle 
B-vitaminokat, vasat, szilíciumot, 
magnéziumot, cinket és mangánt. 
Fájdalmak, láz, hólyagok, hasme-
nés és számos bőrirritáció gyógyí-
tására alkalmazták. A gyermek-
láncfű levelei gyenge vízhajtóként 
funkcionálnak, míg a gyökereknek 
emésztésjavító hatásuk van. Segít 
eltávolítani az egészségre káros mé-
reganyagokat, és a máj működését 
is támogatja. Csökkenti a szénhid-
rátok zsírként történő raktározását 
azzal, hogy serkenti a szénhidrát-
bontó enzimek termelődését. 

tErMéSzEtESEn EGéSzSéGESEn  Az árPA Erőt Ad, A GyErMEKlánCFű MérEGtElEnít



A székelyudvarhelyi választó-
körzetek elnökei és alelnökei 
ellen nyújtott be óvást a Ma-
gyar Polgári Párt. A 3-as szá-
mú városi kerületi választóbi-
zottság az óvás hatására – a 
jogi végzettség hiánya miatt 
– huszonkét elnökből tizenötöt 
mentett fel, összeférhetetlen-
ségre, részrehajlásra hivat-
kozva pedig három helyettest 
bocsátott el. Az érintettek nem 
fellebbezhetnek, de akad, aki 
polgári peres úton vonja kérdő-
re az őket menesztőket. 

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

A székelyudvarhelyi vá-
lasztókörzetekbe kijelölt 
elnökök és helyetteseik 

személye ellen nyújtott be óvást 
a Magyar Polgári Párt, arra hi-
vatkozva, hogy a városban kine-
vezett huszonkét választókörzeti 
elnökből tizenöt nem teljesíti a 
törvény által előírt követelménye-
ket. Elsődleges okként azt hozták 
fel, hogy érintetteknek nincsen 
jogi végzettségük, illetve többek 
esetében összeférhetetlenséget és 
részrehajlást feltételeztek, mivel 
a polgármesteri hivatalnál vagy 
annak alárendeltségébe tartozó 
intézményeknél dolgoznak. A 
városi választóbizottság elemezte 
a fellebbezést, és 2012/15-ös szá-
mú határozatával a jogi végzettség 
hiánya miatt tizenöt elnököt el 
is bocsátott. Felmentették Antal 
Csillát, Balázsi Margit Enikőt, 
Barabás Zsuzsannát, Bíró Évát, 
Cseke Árkosi Katalint, Csiszár 
Odettet, Czika Editet, József 
Máriát, Lukács Csillát, Kele-
men Klárát, Ráduly Mihályt, Pál 
Szabolcsot, Szász Lehelt, Toró 
Évát és Vârlan Ioan Emilt. 

A polgáriak óvására az elnökhe-
lyetteseknél három személy eseté-
ben történt változás. A helyettesek-
nél nem kizáró jellegű követelmény 
a jogi végzettség megléte, három ki-
jelölt személynél viszont elfogadtak 
egyéb felhozott indokokat is: két 
helyettes (Nemes Melinda, Bencze 
Mónika) a Dr. Verestóy Attila Ala-

pítványnál dolgozik, a harmadik 
pedig a polgármester kabinetveze-
tőjének a felesége. 

Tényleges 
és látszólagos pártatlanság
A városi választási bizottság 

vonatkozó határozatában indo-
kolja is menesztési döntését. Mint 
már említettük, az elnököknél a 
jogi végzettség hiánya volt a dön-
tő, esetükben nem fogadták el 
a részrehajlásra vonatkozó óvási 
érveket. Nem úgy az elnökhe-
lyetteseknél, akiknek a tényleges 
avagy látszólagos pártatlanságát 
kérdőjelezték meg. Arra a kér-
désünkre, hogy mit tehetnek a 
menesztettek, Rédai Zoltán Jó-
zsef, a székelyudvarhelyi válasz-
tási bizottság elnöke a törvény 
vonatkozó betűit olvasta: bizott-
ságuk döntése visszavonhatatlan 
és megfellebbezhetetlen. „Elmé-

letileg” – tette hozzá az elnök, 
akitől azt is megtudtuk, hogy az 
új elnököket és helyetteseiket – a 
választás törvény szerint – a pol-
gármester által összeállított lista 
alapján, a prefektus ajánlásával, a 
megyei törvényszék elnöke sor-

solja, nevezi ki – a városi választá-
si bizottságnak nincs beleszólása a 
folyamatba.

Jogi eljárás hitelrontásért 
Nemes Melinda, a Dr. Verestóy 

Attila Alapítvány ügyvezető igaz-

gatója azt tudatta, munkaközös-
ségük megdöbbenéssel értesült 
a székelyudvarhelyi 3-as számú 
kerületi választóbizottság határo-
zatáról. 

– Méltatlannak és megalázó-
nak tartjuk azt az indoklást, mi-
szerint Nemes Melinda és Bencze 
Mónika azért nem lehet körzeti 
választóbizottsági alelnök, mert a 
Dr. Verestóy Attila Alapítvány al-
kalmazottja. Alapítványunk poli-
tikamentes civil szervezet, az ala-
pító magánemberként, saját adó-
zott jövedelméből biztosítja az 
anyagi hátteret. Tevékenységünk-
nek nincs köze a pártpolitikához, 
alapítványunk nem politikai 
preferenciák alapján segített sok 
ezer rászorulón (diákok, betegek, 
mozgássérültek, hátrányos hely-
zetűek, idősek), és nem politikai 
preferenciák mentén működött 
együtt közel száz Hargita megyei 
civil szervezettel, ezért a választó-
bizottságnak nincs oka megkér-
dőjelezni alkalmazottaink pár-
tatlanságának látszatát – közölte 
Nemes Melinda, aki sértőnek és 
felháborítónak tartja, hogy a vá-
lasztóbizottság a pártpolitikával 
hozza összefüggésbe az alapítvány 
önzetlen segítségnyújtását. 

– A sajtóban szétkürtölt köz-
leményükkel sokéves munkán-
kat teszik tönkre. A Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány munkaközös-
sége hitelrontásért jogi eljárást 
kezdeményez – közölte Nemes 
Melinda. 

VálAszTókörzeTi elnökökeT, AlelnökökeT MeneszTeTTek

Beperelik a választóbizottságot
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Ferencz anna, 

70 éves, nyugdíjas 

A héT kérdése  Megy nyArAlni idén?

Az idei nyár elég 
szépnek ígérkezik. 
Körülbelül két hét 
múlva meglátoga-
tom a kislányomat, 
aki Bécsben lakik, 
és úgy terveztük, 
hogy három hónapig 
maradok kint nála. 
Közben majd együtt 
elmegyünk Horvát-
országba vagy Gö-
rögországba, ponto-
san még nem tudom. 

Még nem tudom, 
de mindenképp 
több kirándulás is 
belefér, csak hogy 
hová, még nincs el-
döntve. Egyelőre az 
biztos, hogy elme-
gyünk Vásárhelyre a 
Weekendtelepre, hi-
szen a nyár a stran-
dolásról szól. Ha jó 
idő lesz, akkor jó 
sok strandolás van a 
terveim között. 

pálFi kinga, 

23 éves, kasszás

Még nem tudom, 
hogy hová megyek, 
vagy egyáltalán me-
gyek-e, az a legvaló-
színűbb, hogy dol-
gozni fogok. Jó vol-
na elmenni nyaralni 
külföldre, de nem 
biztos, hogy össze-
jön. Egyelőre nem 
tervezek, külföldre 
szeretnék menni 
dolgozni, és a kettő 
nem fér bele. 

Berze györgy, 

22 éves, raktáros

Az utóbbi nya-
rak tanulással tel-
tek, szesszió és vizs-
gák, és valószínű, 
hogy az ideit is az 
fogja kitölteni. De 
ha minden jól sike-
rül és a sok minden 
mellett belefér egy 
nyaralás, akkor Bul-
gáriába megyünk a 
párommal együtt. 
Egyelőre csak re-
ménykedek. 

Bíró orsolya, 

24 éves, diák

társadalom

Szentegyházán tízből négyet cseréltek 

Szentegyházán öt választókörzet van. Mint megtudtuk, itt is voltak fellebbezések, melyek eredménye-
ként két elnököt és két elnökhelyettest váltottak le. A 3-as számú körzet elnöke, Lázár Dénes és he-
lyettese, György Andrea, illetve az 5-ös számú körzet elnöke, Lőrincz Imre Levente és helyettese, Józsa 
Svella Beáta ellen jegyeztek óvást. Az indokok között az említhető, hogy politikai szervezetek tagjai, 
illetve esetleges részrehajlásukat – például munkaviszonyban vannak a jelöltekkel – is okként sorolták. 
A kizárt, leváltott választókörzeti vezetőket már pótolták is Szentegyházán: a 3-as körzet elnöke Boér 
Réka lett, helyettese Lázár Juliánna, illetve az 5-ös körzet elnökének Finta Enikőt nevezték ki, helyettese 
pedig Tankó Noémi lett.
Székelykeresztúron hét választókörzet van. Mint Vári Ferenc, a polgármesteri hivatal jegyzője tájé-
koztatott: egyetlen, a választóbizottságok összetételével kapcsolatos fellebbezést sem jegyeztek, ilyen 
szempontból tehát úgy tűnik, Székelykeresztúron minden rendben találtatott, a körzetek az első körben 
kijelölt összetételű bizottsággal futhatnak neki a választásoknak. 

Körkép

Akadály. A jogi végzettség hiánya miatt tizenöt elnököt menesztettek Fotó:  iFj. haáz sándor
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Harmadszorra rendezték meg 
Hargita, Kovászna és Maros 
megye tanácsainak szervezé-
sében a Székelyföld Napok A 
rendezvénysorozat keretében 
három olyan eseményre is sor 
került, ahol a székely szimbólu-
mok, a Székely Címer-, Pecsét- 
és Zászlótörténeti Munkacso-
port munkájának népszerűsíté-
se volt a cél.

hNU-információ

Székelykeresztúron, az ön-
kormányzat szervezésében 
május 23-án, este 7 órától 

bemutatták, a Molnár István Mú-
zeum kiállítótermében a Jelképek a 
Székelyföldön című tanulmánykö-
tetet. Ebből az alkalomból a fenn 
említett munkacsoport tevékeny-
ségéről, feladatairól, eddig elért 
eredményeiről, az általuk végzett 
munka fontosságáról Benyovszki 
Lajos megyei tanácsos, a kulturá-
lis szakbizottság elnöke beszélt. 
A tanulmánykötetet és szerzőit 
(Bicsok Zoltán levéltáros, Mi-
hály János történész, Pál-Antal 
Sándor levéltáros, történész, az 
MTA külső tagja, Szekeres Atti-
la István heraldikus, címergrafi-
kus, Zepeczaner Jenő történész, 
nyugalmazott múzeumigazga-
tó) a szerkesztő Mihály János, a 
munkacsoport koordinátora, a 
Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont szakreferense 
mutatta be az érdeklődőknek. 
Mihály János a könyvbemutató 
alatt hangsúlyozta, hogy manap-
ság nagy előszeretettel használ-
juk szimbólumainkat, de még 
mindig nagyon keveset tudunk 
róluk. Identitástudat-erősítő 
szerepük van, s ezért nagyon 
fontos a tisztánlátás körülöttük.  
Ezt a feladatot hivatott ellátni a 
szimbólumainkat már több éve 
kutató, tanulmányozó és népsze-
rűsítő munkacsoport, amelynek 

köszönhetően az elmúlt években 
régi székely közigazgatási pecsé-
tekből és címerekből állt össze egy 
nagysikerű kiállítás, készült el egy 
székely történelmi zászlósor is, 
valamint számos, a témát szaksze-
rűen ismertető cikk, tanulmány 
látott napvilágot. Másnap, 24-én, 
Székelyudvarhelyen, a forrásköz-
pont előadótermében is bemu-
tatták a tanulmánykötetet, Róth 
András Lajos a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum Tudomá-
nyos Könyvtárának őre méltatta 
az elegáns kiadványt. Méltatá-
sában a kötetet hiánypótló ki-
adványként értékelte, amelynek 
érdeme, többek közt, a szakmai-
ság és a tudományosság. A kötet-
re, mint a székely szimbólumok 
adattárára tekinthetünk, amely 
jelentős űrt tölt be a székely múlt 
kutatásában. Ugyanakkor felve-
tette, hogy itt volna az ideje tisz-
tázni a város címerében észlelhető 
pontatlanságokat is.

A harmadik rendezvényre 
május 25-én délben, Gyergyó-
ditróban, a Kőrösi Csoma 

Sándor Művelődési Ház kon-
ferenciatermében került sor, 
ahol több mint nyolcvan sze-
mély volt kíváncsi Mihály János 
zászlótörténeti előadására (Kék 
arany, vagy piros-fekete? Kis szé-
kely zászlótörténet) és a kiállí-
tott székely történelmi zászlós-
orra, amely tizennyolc, a 15–20. 
században használt zászló korhű 
másolata. Az érdeklődőket Pus-
kás Elemér polgármester köszön-
tötte, aki rövid bevezetőjében 
kitért Ditró község zászlajának 
a bemutatására, illetve a község 
címerének elfogadtatása körüli 
kálváriáról is beszélt, amelyet a 
heraldikai bizottságoknál járt 
végig. Ezt követően Mihály Já-
nos, a székely történelmi zász-
lósor tervezője és megrajzolója 
tartott érdekfeszítő előadást a 
jelenleg is használt kék-arany 
színű székely zászlóról. Az elő-
adáson résztvevőket egy kis ka-
talógussal is megajándékozták 
a szervezők, amelyben a székely 
történelmi zászlósor és annak 
története elevenítődik fel.

Hétfőn emlékezünk, kedden ün-
neplünk: koszorúzás, Magyar 
Állampolgárok Klubja, Varga 
Miklós- és Ghymes-koncert – 
többek között ezek a programok 
várják mindazokat, akik június 
4–5-én Székelyudvarhelyen 
szeretnének megemlékezni a 
trianoni békediktátum súlyos 
következményeiről, majd  meg-
szeretnék ünnepelni az újrakez-
dést.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az Erdélyi Magyar Nem-
zeti Tanács (EMNT) 
udvarhelyszéki szerveze-

te idén is megrendezi a nemzeti 
összetartozás napját. A trianoni 
megemlékezést és a nemzeti ösz-
szetartozás napjának ünnepét 
sajtótájékoztatón jelentette be 
tegnap Nagy Pál, udvarhelyszéki 
EMNT-elnök.

A rendezvény június 4-én, hét-
főn délután a trianoni békeszerző-
dés megkötésének időpontjában, 
azaz 17 óra 30 perckor kezdődik 
a Millenniumi emlékoszlopnál. – 
A koszorúzásra szívesen várunk 

civil szervezeteket, egyesülete-
ket és politikai pártokat is, hogy 
tiszteletüket tegyék, ugyanakkor 
nem szeretnénk a megemlékezést 
politikai rendezvényé alakítani – 
jegyezte meg Nagy Pál.

Másnap, június 5-én, ked-
den 18 órától az udvarhelyszéki 
EMNT által létrehozott Ma-
gyarok Állampolgárok Klubja 
(MÁK) újabb előadást tart a mű-
velődési ház koncerttermében. A 
honosítást népszerűsítő rendez-
vénynek Németh Zsolt, Magyar-
ország külügyi államtitkára lesz 
a meghívott vendége, és szívesen 
látják azokat is, akik még nem 
igényelték a magyar állampolgár-
ságot.

Este nyolc órától az EMNT 
helyi szervezete a néppárttal kö-
zösen Varga Miklós és a Ghymes-
együttes koncertjén alapuló ren-
dezvényt szerveznek a Kisköved 
utcához közeli Lidl parkolóban. 

Nagy Pál elárulta, hogy Tőkés 
László és Németh Zsolt mellett 
Tankó László néppártos pol-
gármesterjelölt, és pártkollégája 
Sorbán Attila megyei tanácselnök-
jelölt is üzen az udvarhelyieknek.

A székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatal idén a városi 
sportcsarnokban szervezi meg 
a gyereknapi programot. Gyüle-
kezni ma délelőtt tíz órától lehet 
a Patkóban, a déli harangszóra 
innen indul a parádés felvonulás 
a sportcsarnokba, fúvószene-
kar, mazsorettek és Zoli bohóc 
kíséretében.

hNU-információ

A megnyitó 12 óra 30 percre 
van betervezve, ezt köve-
tően a városháza színes és 

tartalmas programmal kedveske-
dik a kicsiknek. Lesz mese, előadás, 
modern- és néptáncegyüttesek 
lépnek fel, a napot pedig Csepregi 
Éva műsora koronázza meg.

Székely jelképekről a Székelyföld NapokoN

Keveset tudunk szimbólumainkról
Nemzeti öSSzetartozáS Napja SzékelyudvarHelyeN

Emlékezés és ünneplés

Ma gyereknap a sportcsarnokban
13.00 – Grimm-Busz Színház – Piroska és a Farkas c. meseelőadás – Szeged
14.00 – Kaiser Dániel – II. osztályos tanuló verses előadása
14.05 – a Rozmaring Néptáncegyüttes előadása
14.30 – Kaiser Dániel – II. osztályos tanuló verses előadása
14.55 – az Emő-Zumbacsoport fellépése
15.00 – Fortuna Dance-előadás – I–IV. osztályosok
15.25 – Emő-Zumbacsoport fellépése
15.30 – Boróka Néptácegyüttes előadása
15.50 – Kaiser Dániel – II. osztályos tanuló verses előadása
15.55 – Fit Kids moderntánc-bemutató
16.00 – Fortuna Dance-előadás – V–VIII. osztályosok
16.20 – Kangoo Jumps bemutató
16.25 – Fit Kids moderntánc-bemutató
16.30 – Fortuna Dance-előadás – ovisok
16.45 – Kékiringó Néptáncegyüttes előadása
16.50 – Tombolasorsolás
17.00 – Grimm-Busz buli – Szeged
18.00 – Csepregi Éva gyerekműsora 
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Országos szinten 500 állást 
szabadított fel a szaktárca, de 
hogy ebből a Hargita megyei 
egészségügyi intézményeknek 
hány jut, azt egyelőre nem tud-
ni. A megyei közegészségügyi 
igazgatóság vezetője viszont 
mindössze 4-5 állásra számít.

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

Ötszáz állásból kétszáz-
nak már megvan a he-
lye, ennyi állást kapott 

ugyanis a Iaşi-ban létrehozandó 
új onkológiai központ. Ezen-
kívül hetven helyre igényt tart 
Raed Arafat a megyei mentő-
szolgálatok, illetve a sürgősségi 

betegellátás számára, a többi pe-
dig oszlik az országban működő 
közkórházak között. 

Az állások felszabadításáról a 
kedden tartott videokonferenci-
án Cepoi Vasile tárcavezető azt 
mondta, a pénzügyminisztérium 
szorítása miatt nem lehet ötszáz-

nál több munkahelyet meghir-
detni az egészségügyi rendszer-
ben, ugyanis nem kívánják, hogy 
a fizetésekre fordított kiadások 
jelentősen növekedjenek. 

A iaşi-i onkológiának, illet-
ve a mentőszolgálatoknak fenn-
tartott helyeken felül maradt 

230 állás közül egyelőre nem 
lehet tudni, hány jut Hargita 
megyének, ugyanis a miniszté-
riumban még zajlik az elosztás. 
Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Me-
gyei Közegészségügyi Igazga-
tóság vezetője viszont nem lát 
reális esélyt arra, hogy 4-5 ál-
lásnál több jusson, annak elle-
nére, hogy a szaktárca kérésére 
immár számtalan alkalommal 
beküldték a minisztériumba 
azoknak az állásoknak a pon-
tos számát, amelyek felszaba-
dítására föltétlenül szükség 
volna a megye kórházaiban. E 
szerint a kórházainkba kellene 
49 orvos, négy gyógyszerész, 
42 asszisztens, 27 takarítónő, a 
betegellátáshoz szintén szüksé-

ges laboránsokat, biológusokat, 
gyógytornászokat stb. nem is 
említve. 

Egyelőre tehát még sok a kér-
dőjel, azt sem tudni, hogy a Har-
gita megye számára jóváhagyandó 
állások esetében azt is meghatá-
rozza-e a szaktárca, hogy azokat 
melyik kórház kapja, vagy ezt a 
döntést rábízza az igazgatóságra. 

Ami a mentőszolgálatot illeti, 
itt sincs meg még a betölthető he-
lyek megyék közötti elosztása, de 
Hargita megye esetében sok esély 
nincs az állásfelszabadításra, itt 
ugyanis tavaly létszámcsökken-
tést kellett eszközölni, ezek után 
pedig nem valószínű, hogy most 
személyzetfelvételt tennének le-
hetővé – vélte dr. Tar Gyöngyi.

ÁllÁsOkat szabadítOttak fel az egészségügyben

Nagyobb a füstje, mint a lángja

TovábbTAnulás – Akiknél A szülői TámogATás szóbA sem jöHeT

„Előbb-utóbb úgyis magunkra leszünk utalva…”
két lehetőség közül választhatnak 
az állami gondozásban nevelke-
dett fiatalok, miután betöltik 18. 
életévüket: vagy folytatják tanul-
mányaikat, és ebben az esetben 
a gyermekvédelmi törvény lehe-
tővé teszi, hogy 26 éves korukig 
a szociális rendszer védelmében 
maradhassanak, vagy a munka-
erőpiacon próbálnak meg boldo-
gulni, és alapítványok átmeneti 
lakásaiban kérnek menedéket. A 
Hargita megyei szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatóság adatai 
szerint egyre többen használják 
ki a lehetőséget, és a középiskola 
után, ha nem is felsőfokú oktatási 
intézményekben, de posztliceális 
képzés révén folytatják tanulmá-
nyaikat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ugyanúgy félnek az érett-
ségitől és ugyanolyan 
terveik vannak a jövőre 

nézve, mint korukbeli osztálytár-
saiknak – csupán a körülményeik 
alakultak másként, amikor szüleik 
úgy döntöttek, lemondanak róluk 
és állami gondozásra bízták nevelé-
süket. A Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság rend-
szerében több ezer gyerek él, akik-
nek szülei meghaltak, vagy anyagi 
helyzetük miatt úgy döntöttek, nem 
vállalják felnevelésüket. A fiatalok 
nagyobb részét mégis azok teszik ki, 
akik szülői beleegyezéssel kerültek 
állami gondozás alá, neveltetésük 
és személyiségfejlődésük nemcsak 
a nevelők irányításán, hanem a kü-
lönböző társadalmi közösségekkel 
teremtett kapcsolatrendszerek sike-
rességén múlik.

– Megszoktuk a gyermekott-
hont, ugyanazok a lehetőségeink 
vannak, mint a családban felnőtt 
társainknak, így a továbbtanulásra 

is, csak hozzáállás kérdése.  Megta-
láltam a helyem a fiatalok között, 
persze minden új közösségben egy 
kis időre van szükség, amíg elfogad-
nak, és elvonatkoztatnak azoktól a 
régi gyermekotthonos legendáktól, 
amelyek a hozzám hasonlók tör-
vénybe ütköző történeteiről szólnak 
–  mondja Attila, aki a csíkszépvízi 
gyermekotthonban lakik, és most 
készül érettségizni. Ő is és vele egy-
korú társa, Péter is egyetemen szeret-
ne továbbtanulni, utóbbi műszaki 
menedzser szakra készül, Attila a 
Sapientia – EMTE marketing sza-
kán próbálkozna. A román gyer-
mekvédelmi jogszabályok pedig 
biztosítják a szükséges támogatást 
ahhoz, hogy a családjuktól elszakadt 
fiatalok felsőfokú oktatási intéz-
ményben szerezzenek diplomát. 

– Ha sikerül nappali tagozatra 
bejutniuk, akkor a gyermekvédelmi 
törvények lehetővé teszik, hogy a 
18. életévüket betöltött személyek 
továbbra is az állami gondozásban 
maradjanak, egészen 26 éves koru-
kig – tájékoztatott Elekes Zoltán, a 

Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság igazgatója. 

Az átmeneti szállástól 
a bentlakásszobáig 
Vannak, akik a nyolc osztályt 

is nehezen végzik el, ők, miután 
felnőttkorúvá válnak, elhagyják a 
gyermekotthonokat – állítja Elekes 
Zoltán. Ezek a fiatalok általában át-
meneti szállásokon húzódnak meg, 
és a megyében működő alapítvá-
nyoktól kérnek segítséget, de olya-
nok is akadnak szép számban, akik 
önállóvá válnak, külföldön keresnek 
munkát. A gyermekvédelmi igazga-
tóság szerint ugyanakkor egyre töb-
ben döntenek a tanulás mellett, ha a 
felsőfokú oktatási intézmények felé 
kevesebben is kacsingatnak, a szak-
iskola befejezése után sokan iratkoz-
nak be posztliceális képzésre.

– Az utóbbi években egyre 
több fiatal látja be, hogy milyen elő-
nyökkel jár, ha folytatja tanulmá-
nyait, és kihasználja a törvény adta 
lehetőségeket, azt, hogy diákéveik 
alatt a szállásuk és az élelmezésük 

költségeit az állam fedezi – mondja 
az igazgató. Az egyetem befejezése 
után pedig, ameddig munkát talál-
nak és megteremtik egzisztenciá-
jukat, még mindig igénybe vehetik 
az alapítványok segítségét is.  A 
székelykeresztúri Domus Alapít-
vány vezetője szerint például az el-
hagyott gyerekek 90 százaléka nem 
tartja a kapcsolatot szüleivel, így 
nincsenek stabil kötelékeik, ezért 
támogatásra van szükségük, „kü-
lönben elvesznek a süllyesztőben”. 
Péter és Attila is hasonló helyzet-
ben van, bár utóbbit még néha fel-
keresik szülei, a biztonságos és sta-
bil emberi kapcsolatokat nem velük 
találta meg. – Egy idősebb barátom 
tölti be életemben az apa szerepét, 
a szüleim döntését pedig, hogy le-
mondtak rólam, próbálom megér-
teni, nem haragszom rájuk – jelenti 
ki Attila. Péter, akinek nagyobb bel-
ső küzdelmet jelent a világban való 
eligazodás, nem ismeri vér szerinti 
szüleit, elmondása szerint csak a 
nevüket tudja, de ennél több infor-
mációt nem is szeretne kapni róluk. 
A két fiatal gondolkodásmódja egy 
dologban azonos: mindketten arra 
törekednek, hogy minél hamarabb 
önállóan helytálljanak az életben.  
– Ki lehet használni az átmeneti 
otthonok lehetőségét, de én úgy 
gondolom, nem jó azt megszokni, 
hogy valaki mindig segít. Előbb-
utóbb úgyis magunkra leszünk 
utalva – mondja Attila.  

tanulás helyett segítséggel,
de önálló életbe kezdenek
Azoknak, akik a kötelező isko-

lalátogatási évek után úgy dönte-
nek, nem képezik tovább magukat, 
helyette inkább a munkaerőpiacon 
próbálnak boldogulni – bár 18. élet-
évük betöltése után saját maguk el-
tartói lesznek, lakhatásukat Hargita 
megyében alapítványok segítik. A 

Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság több ilyen civilszervezettel 
kötött partnerségi szerződést, akik 
vállalták, hogy a gyermekelhelyező 
központokból kikerült fiatalokat 
támogatják, segítséget nyújtanak ne-
kik a munkakeresésben, és ideiglenes 
szállást biztosítanak nekik, amíg ön-
fenntartókká nem válnak. 

– Az utóbbi években nagy segít-
séget jelent, hogy az európai mun-
kaerőpiac felé is nyitottak a kapuk, 
sokan külföldön keresik a boldogu-
lásukat. A vállalkozók is egyre po-
zitívabban kezelik az otthonokból 
kikerült munkakeresők szándékait 
– nyilatkozta lapunknak Fazakas 
István, a Domus Alapítvány veze-
tője. Szintén hasonló tapasztalatok-
ról számolt be Kolumbán Imre, a 
Csibész Alapítvány ügyvezetője, 
aki szerint, bár a társadalomban 
még mindig élnek előítéletek a 
hátrányos helyzetű fiatalokkal 
szemben, a rendszerből kikerülők 
80 százalékának sikerül beillesz-
kednie. – Természetesen mindig 
vannak ellenpéldák, lakásainkban 
még mindig élnek olyan 30–40 év 
közötti felnőttek, akik nem tudtak 
maguknak egzisztenciát teremteni 
– mondja Kolumbán. A Csibész 
Alapítvány saját asztalos- és autó-
szerelő műhelyt is üzemeltet, ezek 
révén munkát biztosít a szakképe-
sített fiataloknak. – Jelenleg hét 
fiatal áll velünk munkaszerződéses 
kapcsolatban az asztalosműhely-
ben, akiknek szállást is biztosí-
tunk. A lakás fenntartási költsége-
it és saját maguk ellátását viszont 
már ők kell megoldják – részletezi 
az ügyvezető igazgató. A civilszer-
vezetek tapasztalatai azt mutatják, 
támogatásuknak köszönhetően 
jelentősen csökkent a gyermek-
elhelyező központokból kikerült 
személyek ellen indított bűnügyi 
eljárások száma. 

A Csibész Alapítvány asztalosműhelye. Hét személynek ad munkát
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Április 24-i lapszámunkban ír-
tunk arról, hogy késhegyen tán-
col, illetve holtpontra került az 
idei tömbházlakás-hőszigetelési 
program, mivel az állami támo-
gatás megkövetelte pénzfor-
rások nem állnak rendelkezésre. 
Az elképzelések szerint bizonyos 
európai alapok átcsoportosítása 
révén, azaz uniós forrásokból 
kívántak pénzalapokat biztosí-
tani. Az Európai Bizottság  (EB) 
illetékeseivel még az elmúlt 
esztendő végén megkezdődtek 
az erre vonatkozó tárgyalások, 
de körülményesnek bizonyul-
tak. Azok két síkon zajlottak: 
egyrészt az átcsoportosításra 
vonatkozóan egy politikai dön-
tés kellett szülessen, másrészt 
el kellett fogadtatni bizonyos 
technikai megoldásokra vonat-
kozó javaslatokat is. Most úgy 
tűnik, hogy bekövetkezett a várt 
elmozdulás.

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

ARegionális Operatív Prog-
ramot monitorizáló bi-
zottság május 24-én jó-

váhagyta e program módosítását, 
úgy, hogy lehetővé válhasson a 
tömbházlakások energetikai ha-
tékonyságának fokozására irányu-
ló beruházások finanszírozása. A 
módosítás értelmében az 1-es pri-
oritási tengely keretébe bekerült 
egy új terület is, nevezetesen a szó-
ban forgó beruházások támogatá-
sa. Amúgy a Regionális Operatív 
Program szövegének módosítása 
kötelező szakaszát képezte annak, 
hogy lehetővé válhasson a tömb-
házak hőszigetelésének európai 
alapokból történő finanszírozása. 

Az Európai Bizottság által 
megfogalmazott feltételekre, elvá-
rásokra vonatkozóan a Régiófej-
lesztési és Turisztikai Minisztéri-
um április 26-án tisztázó jellegű 
válaszlevelet fogalmazott meg, 
s ahhoz mellékelte a finanszí-
rozási séma variánsát is. E séma 
szerint a programba azokat a 
tömbházlakásokat foglalják bele, 
amelyek az 1950–1990-es idő-
szakban épületk, de ugyanakkor 
azokra összpontosítanának, ame-
lyekben „szociális kockázatoknak 
kitett személyek laknak”. Ami pe-
dig a finanszírozási sémát illeti, a 

román hatóságok annak kidolgo-
zásában közreműködtek a Jaspers 
tanácsadói cég szakértőivel is. A 
szaktárca közleményéből az olvas-
ható ki, hogy szem előtt tartották 
az EB ama álláspontját, miszerint 
az állami támogatás rászorultsági 
alapon kell megvalósuljon, és így 
feltételezhető, hogy az érintett/
érdekelt családok nem mind-
egyike részesülhet majd azonos 
kvantumú állami támogatásban. 
Az április 26-i válaszlevél tartal-
mát és a finanszírozási sémát a 
szaktárca ugyanakkor nem hoz-
ta nyilvánosságra. Ami pedig az 
EB-t illeti, egyelőre annak részé-
ről csak egy elvi beleegyezés szü-
letett. Ez pedig azt jelenti, hogy 
egyelőre nincs érdembeli döntés, 
illetve a tényleges finanszírozás-
nak csak az előfeltételei körvo-
nalazódnak. Az EB honlapján 
a Regionális Operatív Program 
már említett módosítása, illetve 
kiegészítése nincs feltüntetve, 
ugyanakkor a Regionális Fejlesz-
tési és Turisztikai Minisztérium 
május 24-én keltezett közlemé-
nyében is mindvégig feltételes 
módon fogalmaznak. 

Az Erdélyi Unitárius Egyház 
Képviselő Tanácsa és a Magyar-
országi Unitárius Egyházkerület 
Képviselő Tanácsa a két egyház-
részt újraegyesítő zsinati ülést 
tart Kolozsváron. A belvárosi 
unitárius templomban tartandó 
ülésen alkotják meg a Magyar 
Unitárius Egyház alaptörvényét.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Június 28-án tartja egyházegye-
sítő zsinatát a kolozsvári belvá-
rosi unitárius templomban az 

Erdélyi Unitárius Egyház és a Ma-
gyarországi Unitárius Egyház. 

Az erdélyi országgyűlés 1568. 
évi vallásügyi határozata a világon 
először, addig sehol nem ismert 
mértékben foglalta törvénybe a 
lelkiismereti és vallásszabadsághoz 
való jogot. Mindez az egyetlen er-
délyi alapítású magyar történelmi 
egyház állami elismeréséhez veze-
tett, ugyanakkor e törvénynek 
köszönhetően Erdély a korabeli 
vallásszabadság és felekezeti türe-
lem földjévé vált – áll az Erdélyi 
Unitárius Egyház történelmi visz-

szatekintőjében. Miután a trianoni 
diktátum következtében a magyar 
unitárius egyházszervezetet felda-
rabolták, a 21. század elején jött 
el a lehetőség a Kárpát-medencei 
magyar unitáriusok egyházi egysé-
gének helyreállítására

„A kedvező nemzeti és nem-
zetközi lehetőségekkel élve, a közel 
450 éves történelmi hagyománya-
ink alapján a két magyar unitárius 
egyházrész, az Erdélyi Unitárius 
Egyház és a Magyarországi Unitá-
rius Egyház illetékes főhatóságai el-
határozták a teljes körű egyházszer-
vezeti egység helyreállítását, amely a 
Magyar Unitárius Egyházban teste-
sül meg. A jövőbeli működésében, 
szervezeti felépítésében, belső jog-
rendjében, valamint istentiszteleti 
és szertartási rendjében egységes 
egyházszervezet az Erdélyi Unitári-
us Egyház és a Magyarországi Uni-
tárius Egyházkerület újraegyesülése 
által jön létre 2012. június 28-án az 
egyházrészek együttes zsinati ülé-
sén” – áll a közleményben.

Az egyházegyesítő zsinat június 
28-án 18 órakor kezdődik ünnepi 
istentisztelettel, úrvacsoravétellel, 
majd szeretetvendégséggel. 

TöMbházlaKásoK hőszigeTelése

Elmozdulás a holtpontról?
Magyar UniTáriUs egyház

Egyházegyesítő zsinat

társadalom



10. oldal |  2012. június 1., péntekHirdetésekhargitanépe

Bizonyára mindenki emlékszik még, hogy négy évvel ezelőtt, májusban, majd pedig 2009 
februárjában 79 Hargita megyei településen gyúlt ki a székely összefogás tüze. Májusban egyes 
településeken fúvószenekar játszott a tűz mellett, máshol a helyi néptáncegyüttesek tagjai per-
dültek táncra, és voltak helyek, ahol énekeltek. Februárban pedig este hét órakor lobbant fel a 
településeken a székely összefogás lángja. Ezzel egy időben a templomok harangjai is megszólal-
tak. A Hargita megyei magyar közösség ezzel tiltakozott a magyar intézményvezetők sorozatos 
leváltása ellen. 

Amint tudjuk, székely végváraink lármafák segítségével értesítették egymást a közelgő veszélyről. 
Ma ismét veszély fenyeget. A Ponta-kormány legutóbbi intézkedései veszélyeztetik az utóbbi közel 
két évtizedben kivívott kisebbségi jogainkat. Azokat a jogokat, amelyek a magyar közösség szülő-
földön való megmaradásának alapját képezik – nyilatkozta Borboly Csaba, az RMDSZ Hargita 
Megyei Egyeztető Tanácsának soros elnöke, Hargita megyeitanácselnök-jelölt. 

Június 4-én este 9 órakor az RMDSZ Hargita Megyei Szervezetének kezdeményezésére  
70 Hargita megyei településen újra meggyújtják a székely összefogás tüzét. 

Kapcsolódjon Ön is saját településén az RMDSZ kezdeményezéséhez. 
Hargita megyében az alábbi településeken, illetve helyszíneken gyújtják meg a székely ösz-

szefogás lángját: 
Gyergyó 

Borszék – Hármasliget, Gyergyóremete – Hősök emlékműve, Gyergyóditró – Központ, 
Szárhegy, Gyergyóalfalu – Kultúrotthon udvara, Gyergyócsomafalva – Piactér, Gyergyóújfalu 

– Katorzsa emlékmű, Kilyénfalva, Tekerőpatak – Kicsihegy, Gyergyószentmiklós – Kápolna, 
Galócás, Salamás, Marosfő – Marosbükk utca, Hargita villa udvara, Gyergyótölgyes – Foci-
pálya, Maroshévíz – Bánffy tér. 

Udvarhely 
Keresztúr – Központi park, Korond, Etéd, Szentegyháza – Futballpálya, Felsőboldogfalva, 

Homoródalmás, Parajd – Park melletti tér, Románandrásfalva, Kissolymos, Máréfalva – Központ, 
Kányád – Kultúrkert, Lövéte – Falu fölötti domb, Homoródszentmárton – Vásártér, Farkaslaka, 
Oroszhegy, Udvarhely – Szarkakő, Szentábrahám – Mányi-domb, Kápolnás, Székelyderzs, Bögöz 
– Futballpálya melletti tér, Nagygalambfalva, Újszékely, Varság – Központi iskola, Zetelaka, 
Fenyéd – Kultúrotthon, Siménfalva, Oklánd, Küküllőkeményfalva – Templom előtti tér.

Csík
Kászonaltíz – Az iskola udvara, Csíkcsicsó, Csíkmadaras – Park, Csíkkozmás – A katolikus temp-

lom melletti piactér, Csíkrákos – Bogáti-kápolna melletti tér, Csíkszentsimon – A csatószegi kultúrház 
udvara, Csíkszentdomokos – Futballpálya, Csíkpálfalva, Csíkszépvíz – Kaszinókert, Csíkborzsova, 
Csíkszentmiklós, Csíkkarcfalva – Kultúrotthon mögötti piactér, Csíkszentmárton – Sportbázis mellet-
ti tér, Csíkszentgyörgy – Menasági kultúrház, Csíkszentimre – Olt-híd mellett, Csíkszentmihály – Köz-
pont, kultúrház, Csíkszenttamás, Balánbánya – Balánbányai gát, Gyimesközéplok – A polgármesteri 
hivatallal átellenben lévő vonatállomás, Csíkszentlélek, Csíkszereda – Mikó-vár, Tusnádfalu – Borvíz-
forrás melletti parkoló, Csíkdánfalva – Szent István-kereszt, Szentkirály, Madéfalva – Templom melletti 
tér, Gyimesfelsőlok – Bagolyvár, Gyimesbükk, Tusnádfürdő – A Lala ABC-vel szemben.

A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS ADÓÜGYNÖKSÉG,

 a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság, 
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését Felülvigyázó Osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza 
(2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. június 15-én 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz. alatt 
árverés útján eladja az adós ANGYOS ÉS TÁRSAI Kft. (fiskális lakhelye: Szentegyháza, Közársaság út 49. szám,  
Hargita megye, fiskális azonosítószám 16546522) tulajdonát képező következő ingóságot:

Strandfűtő berendezés, kazánnal és ventilátorral –  19 575 lej.
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi 
Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál 
megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi szemé-
lyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. 
Továbbá a  kitűzött időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 
Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést meg-

előzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy a tudo-

másulvételtől számított 15 napon belül, összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szaka-
szainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon, 328-as belső.
Az eladási hirdetést 2012. május 30-án kifüggesztették.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: 
Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa a 2010–2020-as időszakra ki-
adott Agrárfejlesztési stratégiájának VIII-as fejezete, 8, 9, 10-es pontja értel-
mében a hivatalosan bejegyzett gyümölcsfeldolgozó egyesületek tevékenysé-
gének támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen található, 
melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egye-
sületének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei gyümölcsfeldolgozó egyesületek.
A pályázatok célterületei:
– gyümölcsfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése: kukták, cím-

kék, befőttesüvegek, csomagolóanyagok, inox kagylók, inox asztalok stb.
Előirányzott keretösszeg: 75 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. július 27.
További információk, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhetők: 

a közhasznú egyesület székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt, 
Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefonszám: 0740–169850, 
0740–122490, e-mail: avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Me-
gye Tanácsának 244/B irodájába, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem részesülnek elbí-
rálásban.

Közlekedési Kígyó Játék a Petőfi Sándor Általános Iskolában

2012. május 29-én, kedden, a csíkszeredai Petőfi Sándor Általános Iskolában, megyé-
nkben másodszor indult el a Traffic Snake Game, azaz a Közlekedési Kígyó Játék a Hargita 
Megyei Energiatakarékossági Közszolgálat és az iskola közös szervezésében az Active Access 
Intelligens Energiás pályázat támogatásával.

Környezetbarát, biztonságos és egészséges módon járni iskolába, óvodába – erről szól ez a 
játék. A Közlekedési Kígyó Játék célja ösztönözni az óvodás, kisiskolás gyerekeket és szüleiket, 
hogy legalább egy héten keresztül biztonságos és környezetbarát módon menjenek óvodába, 
iskolába.

Az elmúlt héten a kisiskolás gyerekek és tanítók, a borongós időjárás ellenére, nagy lelkese-
déssel igyekeztek minél többször gyalog, kerékpárral, rollerrel vagy autómegosztással jönni 
iskolába. Az eddigi részeredmények azt mutatják, hogy a gyerekek  60%-a járt az elmúlt hé-
ten környezetbarát módon iskolába, míg 40%-uk autóval érkezett. A végső eredmények a játék 
zárónapján lesznek elérhetőek.

A Közlekedési Kígyó Játék ezúttal május 29-től június 4-ig tart. Az utolsó napon, azaz 
hétfőn, június 4-én kerül sor a záróünnepségre és ajándékosztásra a csíkszeredai Petőfi Sánor 
Általános Iskola hátsó udvarán délben 12  órától, ahová szívesen látunk minden érdeklődőt.

 Ismét meggyújtják a székely összefogás lángját Hargita megyében 
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> Visszavonult. A Sapa Fehérvár 
AV19 és a magyar jégkorong meghatá-
rozó alakja, Palkovics Krisztián befejezte 
aktív pályafutását, és a jövőben vezető-
ként segíti klubját. A 37 éves szélső kar-
rierje alatt kizárólag a fehérvári csapatot 
erősítette. A 2012/2013-as szezonban 
Palkovics Krisztián aktívan fogja segíte-
ni Kevin Primeau vezetőedző munkáját, 
miközben egyre nagyobb szerepet vállal 
az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong Akadé-
miánál is. „Palkovics Krisztián meghatá-
rozó szerepet játszott mindazon sikerek-
ben, amelyeket a klubunk és a válogatott 
az elmúlt évtizedekben elért. Örökre a 

Sapa Fehérvár AV19 családjának tag-
ja marad” – nyilatkozta Ocskay Gábor 
szakosztály-igazgató, aki várja már, hogy 
a menedzsmentben is együtt dolgozhas-
son egykori játékosával. A Sapa Fehérvár 
AV19 a 2012/2013-as EBEL-szezon leg-
első hazai mérkőzésén ünnepélyes körül-
mények között visszavonultatja Palkovics 
Krisztián 24-es mezét.

> Két ajánlatot kapott. Feltehetőleg 
Sofron István is távozik a Sapa Fehérvár 
AV19 jégkorongcsapatától. A 24 éves 
szélsőnek ugyan még egy évig él a szerző-
dése a fehérvári csapattal, a klub azonban 

nem áll fejlődése útjába, sőt már tárgyal 
a svéd első osztályú MODO-val, miköz-
ben az EBEL gólkirályát képviselő me-
nedzseriroda KHL-es csapathoz is vinné 
próbajátékra. Sajtóhírek szerint érdeklő-
dik iránta a szintén svéd Södertälje és a 
német Krefeld is. Ocskay Gábor szakosz-
tály-igazgató elmondása alapján Sofron 
szerződésében „emberi” kivásárlási ár 
szerepel.

> Félmaraton. A tusnádfürdői Ext-
re me Sport SK holnap futóversenyt 
szer vez. A viadal rajtja 10 órakor lesz 
Tus nádfürdőn a Tusnád Szálló elől, a 

résztvevők a Sepsibükszád – Szent An-
na-tó útvonalat teljesítik, a versenytáv 24 
kilométert tesz ki.

> Rekord. Világrekorderként uta-
zik a közelgő lengyel–ukrán közös ren-
dezésű labdarúgó-Európa-bajnokságra 
Iker Casillas. A Real Madrid a Szerbia 
elleni múlt heti 2–0 alkalmával ellépett 
a holland Edwin van der Sar mellől a 
kapott gól nélkül letudott összecsapá-
sok kategóriájában. A világ- és Európa-
bajnok Casillas immár 73 válogatott 
meccsen húzta le a rolót százharminc 
fellépésén.hí

rf
ol

ya
m

CselgánCs

Öt érem Párizsból
A Csíkszeredai sportiskola öt 
sportolója Pantea Cornel edző ve-
zetésével Franciaországban vett 
részt a 28. alkalommal megren-
dezett Le Raincy nemzetközi csel-
gáncstornán. A csíki sportolók 
mindegyike éremmel tért haza.

Pantea Cornel edző vezeté-
sével a Csíkszeredai Sport-
iskola öt dzsúdókája részt 

vett a 28. alkalommal megrende-
zett Le Raincy nemzetközi tor-
nán Párizsban. Az ISK cselgáncs-
csapata megszakítás nélkül már a 
huszadik alkalommal vett részt 
az eseményen. A csapat a verseny 
mellett Párizs látványosságait 
is megtekintette. A versenyzők 
az Asterix park, a Versailles és 
az Eiffel-torony látogatása mel-
lett nagyon jól szerepelt, hiszen 
négy arany- és egy bronzéremmel 

gazdagodtak. Az edző ezúton is 
köszönetet mond a szülőknek, 
illetve a Mineral Quantum és az 
Amigo&Intercost cégeknek, akik 
támogatása nélkül nem juthattak 
volna ki a versenyre.

Eredmények: U11: 1. hely: Be-
nedek Levente (38 kg); U13: 1. hely: 
Antal Botond (34 kg, Szentimrei 
ISK), Gál Demeter (38 kg); 3. hely: 
Tankó Márk (34 kg); U15: 1. hely: 
Barazsuly Ladó Ákos (50 kg).

A magyar férfi-kézilabdaváloga-
tott a spanyol, a horvát, a szerb, 
a dán és a dél-koreai csapattal 
került azonos csoportba a londo-
ni olimpián. A sorsolást szerda 
este tartották. 

ACrystal Palace Nemzeti 
Sport központban meg-
tartott szerdai sorsoláson 

eldőlt, hogy a Mocsai Lajos által 
irányított magyar férfi-kézilabda-
együttes a nehezebb, B jelű csoport-
ban szerepel majd. A spanyolok a 
legutóbbi olimpián – akárcsak a 
világbajnokságon – bronzérmesek 
voltak, míg a horvátok Pekingben 
negyedikek lettek, a legutóbbi 
Euró pa- baj nokságon pedig bronz-
érmet szereztek. Kemény ellenfél-
nek ígérkezik a szerb együttes is, 
amely a januári kontinensviadalon 
hazai közönsége előtt döntőt ját-
szott, s éppen attól a dán csapattól 
kapott ki, amellyel Londonban 
szintén együtt szerepel. Papíron a 
legkönnyebb ellenfél az Ázsia-baj-
nok dél-koreai gárda lehet, amely 
Pekingben nyolcadik volt. „Szen-
zációs csoportba kerültünk, ezen az 
ágon nincs egyetlen gyengébb ké-
pességű csapat sem. A spanyol, a dán 
és a horvát válogatott kiemelkedik a 
mezőnyből, s úgy gondolom, hogy a 
negyeddöntőt érő negyedik helyért 
a szerb, a koreai és a magyar csapat 
egyenlő feltétellel harcol. A magunk 
lehetőségeihez képest mindent meg-
teszünk, hogy a hátralévő közel két 
hónapban a lehető legjobban felké-
szüljünk minden idők egyik legerő-
sebb olimpiai tornájára.” A két hatos 
csoportból az első négy-négy helye-
zett jut a negyeddöntőbe.

A csoportok: Férfiak: A csoport: 
Franciaország, Svédország, Izland, 
Nagy-Britannia, Argentína, Tuné-
zia; B csoport: Spanyolország, Hor-
vátország, Magyarország, Szerbia, 
Dánia, Koreai Köztársaság; Nők: 
A csoport: Montenegró, Oroszor-
szág, Horvátország, Nagy-Britan-
nia, Brazília, Angola; B csoport: 
Norvégia, Spanyolország, Dánia, 
Franciaország, Svédország, Koreai 
Köztársaság.

Eb-résztvevő
magyarok és románok
Mind a magyar, mind a román 

női kézilabda-válogatott kvalifikál-

ta magát a decemberi hollandiai 
Európa-bajnokságra, miután szerda 
este mindkét gárda fölényes győzel-
met aratott a selejtezőcsoportjában. 
A magyarok Azerbajdzsánban, míg 
a románok Portugáliában győze-
delmeskedtek. A selejtező csoport-
mérkőzésekből még hátravan egy 
forduló, de az már nem számít.

Selejtező, 5. forduló: I. csoport: 
Azerbajdzsán – Magyarország 24–
34, Fehéroroszország – Németország 
26–33. A csoport állása: 1. Németor-
szág 8 pont, 2. Magyarország 8, 3. 
Fehéroroszország 4, 4. Azerbajdzsán 
0; II. csoport: Portugália – Romá-
nia 24–35, Görögország – Szerbia 
21–26. A csoport állása: 1. Románia 
8 pont, 2. Szerbia 8, 3. Portugália 4, 
4. Görögország 0.

sZKC nap harmadszorra
Június 2-án, holnap rendezi a 

Székelyudvarhelyi KC a harma-
dik kiadásához érkezett SZKC 
Napot. Ezúttal is a hangsúly azon 
lesz, hogy a klub apraja-nagyja 
együtt ünnepeljen. A szervezők 
úgy állították össze a programot, 
hogy mindenki szerepelhessen. 
A helyszín a sportcsarnok, a belé-
pés díjtalan. A már megszokott be-
mutató és barátságos meccsek, az 
öregfiútorna mellett újdonságként 
bárki készíthet fotót a kedvenc já-
tékosaival. Az első fotó ingyenes, 
a továbbiakat felár ellenében meg 
lehet vásárolni.

Az SZKC Nap tervezett me-
netrendje: Műfüves pálya: az 
1999–2000-es korosztály bemu-
tatómeccse (10 órától), az 1997–
1999-es korosztályok mérkőzése 
(10.45), az ifi I–ifi II-es korosz-
tályok mérkőzése (11.30), családi 
vetélkedők (13.45); a csarnok pá-
lyáján: Székelyudvarhelyi KC – 
Gyergyószentmiklós (öregfiúk, 9); 
Csíkszereda – Sepsiszentgyörgy 
(öregfiúk, 9.40), vegyes kézilab-
da-mérkőzés (10.20); öregfiúk – 
kisdöntő (11); öregfiúk – döntő 
(11.40); hivatalos megnyitó (12.30), 
egyéni díjazások (dr. Verestóy Atti-
la, a Székelyudvarhelyi KC elnöke, 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere); Székelyudvarhelyi 
KC – Székelyudvarhelyi öregfiúk 
(13); Sajtó – Fan Club (13.45); 
hölgymérkőzés (14.30); Székely 
Medvék – Szülők (15.15).

londoni olimpiA

Halálcsoportban
a magyarok

Pantea Cornel és csapata. Helytálltak Párizsban

Focihírek

Öregfiúk labdarúgó-mér-
kőzést rendeznek vasár-
nap 11 órától Csíkszere-

dában, a műgyepes pályán. A csík-
szeredai csapat Szováta öregfiúk 
csapatát fogadja. Az öregfiútornán 
négy csapat vesz részt – Csíksze-
reda, Székelyudvarhely, Medgyes 
és Szováta. A csapatok oda-vissza-
vágó mérkőzéseket játszanak. Az 
első fordulóban Csíkszereda 2–1-
re győzte le Székelyudvarhelyt 
idegenben, míg Szováta hazai kör-
nyezetben 3–0-s vereséget szenve-
dett Medgyestől. A második for-
dulóban Székelyudvarhely csapata 
Medgyesre látogat.

Rangadó következik
Újabb rangadót rendeznek 

a megyei labdarúgó-bajnokság 
felsőházi rájátszásában. A Csík-
szeredai VSK holnap délután 18 
órától hazai környezetben fogadja 
a Csíkcsicsói KSE együttesét. A 
VSK-nak egy pont is elég, hogy 
megyei bajnok legyen.

A hétvégi program: 1-3. helye-
zettek, holnap: Csíkszeredai VSK 
– Csíkcsicsói KSE (18); 4-7. helye-
zettek, vasárnap: Homoródalmás 
– Székelykeresztúri Egyesülés (18); 
8-10. helyezettek, vasárnap: Parajd – 
Udvarhelyi Roseal (18).

Román győzelem. A román labdarúgó-válogatott egygólos győ-
zelmet aratott szerda este Svájcban a házigazdák ellen. A felkészülési 
mérkőzés egyetlen gólját a Kolozsvári U játékosa, Grozav szerezte az 57. 
percben. A románok legközelebb június 5-én lépnek pályára Ausztria 
ellen Innsbruckban. A magyar válogatott ma játszik felkészülési mér-
kőzést Prágában az Eb-re készülő Csehország ellen, majd június 4-én 
hazai környezetben a szintén Eb-résztvevő Írországot fogadja. A mai 
mérkőzés 20 órától kezdődik, és az M2 élőben közvetíti. A magyar ke-
rettel kapcsolatos hír, hogy Hajnal Tamás a szerdai edzésen megsérült, 
így tegnap reggel nem tartott Prágába a magyar labdarúgó-válogatottal.  
A VfB Stuttgart középpályásának a combja sérült meg, és az ultrahang-
vizsgálat azt mutatta ki, hogy a combhajlító izom középső harmadában 
részleges rostszakadást szenvedett.



lakás

ELADÓ Székelyudvarhely mellett 
60 ár telken 900 m2 épület, villany 
saját trafóról, víz, központi fűtés rend
ben. Telefon: 0745–498335.

ELADÓ kertes családi ház Csi
csóban. Érdeklődni lehet a 0743–
856146os telefonszámon. (21828)

KIADÓ bútorozott garzonlakás 
Csíkszeredában, a Lendület sétányon. 
Telefon: 0748–531887. (21995)

ELADÓ IV. emeleti, 4 szobás tömb
házlakás Csíkszeredában, a Len dület 
sétányon, kitűnő állapotban. Beszámítok 
garzonlakást. Érdeklődni lehet a 0758–
330781es telefonszámon. (21987)

ELADÓ újonnan épített, igénye
sen berendezett kertes családi ház 
Csíksomlyón, a Tas vezér utcában. Te
lefon: 0757–620008. (22002)

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

ELADÓ 4 szobás lakás Csíkszeredá
ban, a törvényszékkel szembeni tömb
házban. Telefon: 0748–114635. (21891)

KIADÓ Csíkszeredában 25 m2 üzlet
helyiség a Piac utca 3. szám alatt. Ára: 8 
euró/m2. Telefon: 0745–093015. (21941)

ELADÓ Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szo
bás tömbházlakás. Irányár: 19 500 eu
ró, alkudható. Telefon: 0720–012771.

KIADÓ Csíkszeredában, a Tudor 
Vladimirescu utcában egy 2 szobás, fel

újított, főút melletti, földszinti lakás iro
dának vagy magánszemélynek hosszú 
távra. Telefon: 0756–689793. (21957)

ELADÓ Csíkszereda központjá
ban 4 szobás, II. emeleti, I. osztályú, 
hőszigetelt lakás reális áron. Telefon: 
0744–121302. (21924)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2es telken, rendezett iratokkal, bár
milyen tevékenység kialakítására al
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

jármű

ELADÓ 2000es évjáratú Nissan 
Primera, automata sebváltóval, 4 
elektromos ablak, ülésfűtés, elektro
mos tükrök, gyári xenonlámpa, CDtár 
stb. Telefon: 0744–537628.

ELADÓ 2001es évjáratú Opel Za
fira 1.6, 7 személyes, Euro 4es, fris
sen beírva most május 30án, 2014ig 
ér vényes műszakival, egy tulajdonos
tól, eredeti festéssel és kilométerben, 
nagyon szép, karc és rozsdamentes 
állapotban. Irányár: 3850 euró. Beszá
mítok dízelautót, 2000 utánit). Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (22001)

ELADÓ 2001es évjáratú Volks
wagen Golf 4es, Euro 4es, 1.4es 
motorral, klimatronik, fullextrás, fris
sen behozva, kevés illetékkel, nagyon 
szép, karc és rozsdamentes álla
potban. Irányár: 3250 euró. Telefon: 
0721–773479, 0266–334468. (22001)

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

ELADÓ 2005ös évjáratú papucs 
Dacia 1.9es, dízel, megkímélt, szép, 
rozsdamentes állapotban, frissen cse
rélt vezérléssel, olajjal és szűrőkkel, új 
gumikkal, 5–2-es fogyasztással, kitű
nő motorral, tulajdonostól, rendezett 
iratokkal. Ára: 1950 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0755–889507, 0730–
206538, 0266–334188, Tusnádfalu.

ELADÓ 2002es évjáratú Volkswa
gen Golf limuzin 1.4es motorral, Euro 
4es, metálszürke, frissen behozva, 
karc és rozsdamentes állapotban. 
Extrák: ABS, szervo, klíma, állítható 
kormány, négy légzsák, fekete, fóliá
zott ablakok, MP3. Irányár: 3150 euró. 
Telefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(21950)

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf 1.4es, Euro 4es, sok extrával 
(ABS, szervo, klíma, légzsák, elektro
mos ablak, központi zár, ESP, elektro
mos tükrök), karc és rozsdamentes 
állapotban, frissen behozva Németor
szágból. Vállalom beíratását és RAR
vizsgáját. Irányár: 3300 euró. Telefon: 
0742–175640. (21950)

vegyes

ELADÓK kerámiagyártáshoz gyári 
gépek olcsón. Telefon: 0745–498335.

ELADÓ vagy KIADÓ kerámiagyár, 
épülettel vagy anélkül, Udvarhelytől 6 
kmre. Telefon: 0745–498335.

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

ELADÓK husky kutyakölykök. Tele
fon: 0748–307515.

ELADÓ hasogatott bükk tűzifa ház
hoz szállítva (Csíkszereda környékére) 
– 550 lej/öl, valamint vegyes hasoga
tott tűzifa – 450 lej/öl. Telefon: 0757–
249143. (21916)

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

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

ELADÓ kalapácsmalom, famaró, 
gya lupad, kézi asztalosszerszámok, pa
tefonlemezek, bécsi koncertzongora 
megegyezés alapján. Telefon: 0266–
316021, 0752–061951. (21996)

ELADÓ héthengeres kürtőskalács
sütő gép, valamint nullfázisos beton
keverő. Telefon: 0744–816680, 0266–
312083.

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

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓ Carpatina Rotax kaszáló
gép garanciával. Ára: 2300 lej. Tele
fon: 0745–510386, 0266–244461.

szolgáltatás

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

VÁLLALUNK kedvezményes áron 
szobafestést, mázolást (lépcsőháza
kat is), glettelést, gipszkartonozást, 
csemperakást, hőszigetelést, szalag
parketta lerakását, valamint teljes 
körű lakásfelújítást igény szerint vagy 
saját ötleteinkkel. Anyagbeszerzésben 
besegítünk. Telefon: 0756–493656. 
(22000)

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

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau
tók), kis-haszongépjárművek megvá
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

A Kisiratosi Máltai Mozgássérült 
központ 18 éven felüli mozgássérültek 
és idős mozgáskorlátozottak gondozá
sát VÁLLALJA. Telefon: 0257–535174, 
0720–059390.

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

megemlékezés

Kegyelettel emlékezünk elhunyt 
tanárainkra,

BALÁSI JENŐ,
BOÉR ISTVÁN,

FERENCZ MÁTYÁS,
FERENCZ VILMOS,

KERESZTES ZOLTÁN,
RÁKOSI ZOLTÁN,

valamint osztálytársainkra,
ÁBRAHÁM JOLÁN,
CSILLAG ISTVÁN,
LŐTÉNYI JÓZSEF,

SÁNTA ERNŐ,
SIMON IRÉN

a 45 éves érettségi találkozó alkal
mából. Az 1967ben végzett csík
szent mártoni diákok. (21997)

Fájó szívvel emlékezünk életünk 
legszomorúbb napjára,

GYÖRGY DÉNES

halálának 5. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Bánatos szülei és két testvére. Sze
rettei – Csíkszereda. (22006)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fáj-
dalmával, de a jó Isten 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, dédapa, 
após és jó szomszéd,

id. TAMÁS LAJOS

szorgalmas, munkás életének 84., 
házasságának 58. évében 2012. 
május 31-én reggel szerető szíve 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait június 2-án 11 
órakor helyezzük örök nyugalomra 
a csíkszentléleki temető ravata-
lozójából a helyi temetőbe. Drága 
jó férjem, édesapánk, nagytatánk! 
Egy dolgos élet után nyugalomra 
tértél, értünk hozott áldozataidért, 
szeretetedért, most a búcsú pilla-
natában könnyes szemmel mon-
dunk köszönetet. Emléked legyen 
áldott, nyugalmad csendes! A gyá-
szoló család – Fitód.
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ANTAL ANDRÁS és ANTAL GYÖNGYVÉR
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Repülőtér rendezése és Jármű-
csarnok, irodák és szénatároló építése Csicsó kül- és belterületére vonatko-
zó terveit benyújtotta  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez 
a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 között, 
valamint a tervtulajdonosok lakhelyén, Gyimesközéplok, Fő út 602. sz. 
alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes idő-
tartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
séghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

Magyar állampolgárok részére!
Érettségizzen

a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 
magyar nyelven, levelező tagozaton!

A tananyag elsajátításához szükséges foglalkozásokat az Ön romániai 
lakóhelyén, vagy annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj nincs!
Érdeklődni lehet:

Mihály Ilona, Mihály Lajos oktatásszervezőknél
0744–310140, 0747–530835, 0764–998679
e-mail: info@kolcseylevelezo.hu

BEIRATKOZÁS:
KÉTHETENTE, június 5-től kezdődően a következőképpen:
Keddenként: Csíkszereda, Joannes Kájoni Közgazdasági Iskolaköz-

pont, Taploca út 22., 16–18
Szerdánként: Székelykeresztúr, Orbán Balázs Elméleti Líceum, Hargi-

ta utca 14., 15–16.30 óra között
Székelyudvarhely, Kós Károly Szakközépiskola, N. Bălcescu utca 35/A, 

17–19 óra között
Csütörtökönként: Gyergyószentmiklós, Batthyány Ignác Technikai 

Kollégium, Gyilkostó sugárút 149., 16–18 óra között

A székelyudvarhelyi N.M.N. Turism Kft. (Mihail Kogălniceanu u. 
1 sz.) értesíti az érintetteket, hogy a zeteváraljai (Zetelaka község) 

Nagyaszalóka nevű helyen található panzió működtetéséhez a környezet-
védelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43 sz., tel.: 

0266–312 454, 0266–371 313; fax: 0266–310 041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írás-
ban lehet közölni a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező sze-

mélyi adatainak feltüntetésével.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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

Péntek
Az év 153. napja, a hátralévő napok száma 

213. Napnyugta ma 20.53-kor, napkelte hol-
nap 5.34-kor. 

Isten éltesse 
ma Tünde, holnap Kármen és Anita, va-

sárnap Klotild, hétfőn pedig Bulcsú nevű ol-
vasóinkat, valamint mindazokat, akik ezeken a 
napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Tünde név Vörösmarty Mihály névalko-

tása a tündér szóból. A héber–spanyol eredetű 
Kármen jelentése kert, míg az Anita az Anna 
és a Juanita spanyol becézőjéből alakult. A 
germán eredetű Klotild jelentése: a dicsőségért 
harcoló nő. A török–magyar eredetű Bulcsú 
jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.

Június 1-jén történt 
1485. Hunyadi Mátyás bevonult az elfog-

lalt Bécs városába. 

Június 1-jén született 
1804. Mihail Ivanovics Glinka orosz zene-

szerző 
1926. Marilyn Monroe amerikai filmszí-

nésznő 

Június 1-jén halt meg 
1846. XVI. Gergely római pápa 
1914. Feszty Árpád festő 
2006. Coretta King, Martin Luther King 

amerikai fekete bőrű polgárjogi harcos özve-
gye

gyermekportrék

A székelyudvarhelyi Kossuth utca két olda-
lán, a fákra függesztenek ki ma vízhatlanná tett 
gyermekportrékat, melyeket déltől láthatnak 
az arra járók. A gyermekportré-sorozatot az 
elmúlt tíz esztendő udvarhelyszéki fotótábora-
inak anyagából válogatta Balázs Ödön, a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
fotográfusa. A Kossuth utcai fákra rögzített 
gyermekportrék június 8-ig lesznek láthatók. 

Fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. La-
katos Sarolta tart fogorvosi ügyeletet a Tompa 
László utca 55. szám alatti rendelőjében (tele-
fonszám: 0266–217 692). 

Napról napra
szabadidő
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Előadás
Magyarok nyomában Európában, Ázsiá-

ban, Afrikában... címmel tart vetítéssel, úti be-
számolóval és könyvbemutatóval egybekötött 
előadást Margittai Gábor június 3-án, vasár-
nap 18 órától a székelyudvarhelyi művelődési 
ház koncerttermében. Szervezők: a  Balassi In-
tézet és a helyi művelődési ház, médiapartner: 
Hargita Népe Udvarhely.

Színház
Volt egyszer egy szabóné, annak pedig há-

rom fia meg egy gonosz kecskéje. Az asszony 
a fiúk gondjaira bízta a kecskét, azonban az 
állat hazugságaival elüldözte mindhárom fiút 
a háztól. Elindulnak szerencsét próbálni, majd 
előkerül a terülj-terülj asztalka, az aranyat adó 
szamár és a minden hibát helyrehozó botocs-
ka is... Ma, gyermeknapon 17 órától a gyere-
keket szüleikkel együtt várják a Terülj, terülj, 
asztalkám! című előadásra a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház művészei. Helyfog-
lalás hétköznaponként 11 és 14 óra között a 
0266–212 131-es telefonszámon, személyesen 
a jegyirodában, valamint a kozonsegszervezo@
szinhaz.ro e-mail címen. A szüleikkel érkező 
gyermekeknek a belépés ingyenes.

Táncműhely
A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 

Színházzal közös produkcióját játssza júni-
us 2-án, szombaton 20 órától az Udvarhely 
Táncműhely. Az óra, amikor semmit nem 
tudtunk egymásról című előadást a Kossuth-
díjas koreográfus, Bozsik Yvette rendezte 
Peter Handke osztrák író azonos című drá-
mája nyomán. A szöveg nélküli abszurd elő-
adás mozgásszínházi elemek mellett zenére 
és filmre épül. A lírai, humoros és groteszk 
jelenetek a díszletként szolgáló némafilm-
kockákkal váltakoznak, melyeket Iványi 
Marcell Arany Pálma-díjas rendező forgatott 
az előadáshoz. Jegyek a művelődési ház pénz-
tárában kaphatók hétköznapokon 11–14 és 
15–17 óra között.

3D-s mozifilmek
A hétvégén a következő filmeket tekinthe-

tik meg az érdeklődők a Relax Caffe Club 3D-s 
mozitermében (Székelyudvarhely, Solymossy 
utca 1. szám): szombaton és vasárnap 18 órától 
Utazás a rejtélyes szigetre. Vasárnap 11 órától a 
rajzfilmkedvelőket várják a Toy Story 3 című 
mesefilmmel.

www.parapista.com

– Akit harminc felett buszon látnak, az vagy ellenőr, vagy sikertelen az életben.

para

A magyarkanizsai Cinema Filmműhellyel

Filmvetítéssel egybekötött találko-
zóra hívja az érdeklődőket Hargita 
Megye Tanácsa és a Hargita Megyei 

Kulturális Központ. A rendezvényen a 
Cinema Filmműhely alkotóival talál-
kozhat a közönség június 6-án, szerdán 
19 órától Székelyudvarhelyen, a Városi 
Művelődési Házban (Tamási Áron utca 

15. szám), csütörtökön 19 órától pedig 
Csíkszeredában, a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ Pinceklubjában (Temesvári 
sugárút 4. szám). A vendégek a vajdasági 
Magyarkanizsán működő Cinema Film-
műhely tagjai: Csubrilo Zoltán, Fejős 
Csilla és Iván Attila, akiknek munkáiból 
kaphatnak ízelítőt az érdeklődők.

Filmkaraván 

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. június 1.

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

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

HirdeTéS

Sorsoltunk!

A május 14–18. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten Péter Jánosnak (Felsőboldogfalva 
112. szám) kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk, melyet átvehet 
munkanapokon 9–16 óra között ügyfélfo
gadó irodánkban (Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos u. 10. sz.)
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Isaac Newton – Optika; 
Nigel Kennedy – Brighton; Ivo Andric – 
Nyugtalanságok – Híd a Drinán; Elkán Lász
ló – Lucien Hervé; Goran Simun Ivanisevic 
– Wimbledon. 

Megtalálták a legendák  
hatalmas folyóját

Miért omlott össze az ókor egyik leg
nagyobb, de legkevésbé ismert ci
vilizációja? Rekonstruálták a négy

ezer évvel ezelőtti tájat az Indus völgyében, és 
megtalálták a Harappacivilizáció elveszett 
ütőerét.

A Harappacivilizáció mintegy négyezer 
évvel ezelőtt virágzott. Egykor ez a civili
záció volt a legnagyobb a világon. A többi 
folyammenti társadalomhoz hasonlóan, az 
évente rendszeresen érkező áradás termékeny 
hordalékára alapozták gazdaságukat és gaz
dagságukat. Liviu Giosan geológus szerint 
most sikerült modellezniük azokat az éghaj
lati változásokat, amelyek 5200 évvel ezelőtt 
kezdődtek, és 3900–3000 évvel ezelőtt értek 
véget. A köztes időben az Indusvölgyiek ki
építették a civilizációjukat, városaikat, majd 
megkezdődött az összeomlás. 

A harappai kultúra vizsgálata azért volt 
sokáig nehézkes, mert a civilizáció nyoma
it nem az Indus mai völgye mellett találták 
meg, hanem csak az 1920as évektől kezdték 

feltárni, a nagy folyóktól viszonylag távol, 
sivatagi területeken. A kutatóknak ezért re
konstruálniuk kellett a mitikus folyók alkotta 
tájat, amelyek az ősi kultúra számára életet 
adtak. A rekonstrukciók alapján kiderült, 
hogy tízezer évvel ezelőtt a táj képe jelentő
sen átalakult. 

Most régészeti kutatásokkal igazolták, 
hogy a folyó mentén intenzív betelepülés 
zajlott a harappai időkben. A geológiai bizo
nyítékok  is megerősítették, hogy egykor itt 
bővizű folyók voltak az erős monszunesők
nek köszönhetően. Ám éppen a monszun
esők megritkulása és rendszertelenné válása 
okozta a folyó elapadását, időszakossá válását 
a környéken.

A városok összeomlása összefüggött a fo
lyók járásának megváltozásával, azzal, hogy az 
Indus és a Sarasvati kiszámíthatatlanná vált, 
illetve a szárazság miatt időnként az utóbbi 
alighanem el is apadt. A harappai civilizáció 
számos értéke, eredménye, így a „városi mű
vészetek” is eltűntek.

A fotót Hegyi György, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola másodéves diákja készítette.

fotóalbum

11
22 C̊

9
20̊C

9
18̊ C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

10/21 9/22 9/23 8/19

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Az erőteljes gomolyfelhőképződés mellett több
órás napsütés mindenütt várható, emellett a középső 
területeket leszámítva elszórtan zápor, zivatar is kiala
kulhat. Az északnyugati szél megélénkül, zivatarok 
környékén átmenetileg meg is erősödik.

Nem tudtam úgy végigmenni a felcsíki 
falvakon tegnap, hogy ne kellett volna las-
sítanom az iskolák előtt kialakult kocsisor 
vagy éppen virágcsokorral a ballagók ün-
nepségére igyekvők miatt. Nem újdonság. 
Minden évben van ilyen. De elnézve az 
ünneplő arcokat, a megilletődött szülőket, 
elgondolkodtam, kinek is lesz emlékeze-
tesebb az utolsó csengőszó: a tanulónak, 
kisdiáknak, tanítónak, tanárnak vagy a 
szülőknek, nagyszülőknek?

A sok kicsengetésem, ballagásaim közül 
elsőre nagyon élesen az a bizonyos jutott 
eszembe, amikor a nyolcadik osztálytól 
búcsúztunk. Elhangzott a sok szép beszéd, 
hogy mi most újabb szakaszához értünk 
életünknek, és nemcsak, hogy felsőbb osz-
tályokba fogunk járni, de már szülőfalunk 
határain is túl kell lépnünk. Akkor még 

buzgó kisdiák voltam, így az én nevemet 
is kiolvasta az iskola igazgatója, ami a sze-
replés izgalmán túl számomra nem sokat 
jelentett. Annál többet jelentett azonban 
nagymamámnak, aki a kertjéből vágott 
virágcsokorral, büszkén pityergett a szülők 
között. Számára nagy ünnep volt az a nap, 
és mint mindig, akkor is arra törekedett, 
hogy én is úgy éljem meg: díszebéddel ké-
szült, csak nekem, csak akkor és csak azért, 
mert elballagtam a nyolcadik osztályból. 

Két kicsengetésen is átestem azután, 
amiket az én drága nagymamám már 
nem ért meg. Ünnepelt a család, megadtuk 
a módját, nem volt hiány semmiben. Csak 
nagymamám hiányzott. Talán ezért is van 
az, hogy az a bizonyos maradt a legkedve-
sebb, legemlékezetesebb csengőszó mind kö-
zül, amelyet ő aranyozott be büszkeségével.

Emlékezetes csengőhang
                 villanás n Darvas Beáta

skandi  készÍtette: benedek enikő

poén 1. A Gép LeLKe  *

NéveLő
poén 2.

ereK!   z
HAdSzíNTér

KeLviN

NyAKKeNdő 
ANGoLuL

KiüTéS  
A riNGbeN

AMeLy 
SzeMéLy

LiTer

1000 
róMábAN

forTuNA

fúvóS 
HANGSzer

eLL!

pApírváGó 
eSzKöz

reped  
Az ANyAG

SziNTéN Ne

oxiGéN

europeAN 
SoCieTy of 
rAdioLoGy 

bodzA-
dArAb! ToNNA

borSod 
MeGyei 
TeLepüLéS

eLeKTroN

A NAGy 
vArázSLó

féL TuCAT

SuGár

fábA véS

MeGA

NANo GALLy CouLoMb

SporTTriKó

MoNdAT 
eLeMe

oLLóS áLLAT

jAvASLAT, 
AjáNLáS

NorvéG 
AuTójeL

... fioreN-
TiNA 

beNT KiAdó!

bordA- 
dArAb!

éSzAK

  *   B

jód

bór

GiGA

pApírMérTéK

poCSoLyA

Az AbC eLSő 
beTűje

záLoGHáz 
ArG.

TuNéziA 
AuTójeLe

boríT, TAKAr 

AMper

izoMKöTő 
SzALAG  *

Szerb ..., író

TárGyrAG
beCézeTT 
ATTiLA TéLi SporT   *
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Két szöszi beszélget:
– Te, én nem értem, hogy 

amikor vihar van, akkor miért 
látjuk előbb a fényt és utána 
halljuk csak a dörrenést?

– Ó, de buta vagy! Hát 
mert... (poén a rejtvényben)!


