
A szüleik hiányában a szociális háló által védett fiatalok közül egyre többen tartanák hosszabb ideig kezük ügyében a könyvet. Felismert lehetőség fotó: balázs árpád

Gyimesek völgye: 
fejlesztés nehéz időben 52 3Állásokat szabadítottak fel 

az egészségügyben
Bátorítják 
az egyéni vállalkozókat

hirdetések

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4652ì
1 amerikai dollár Usd 3,5939ì
100 magyar forint hUF 1,4831î

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszÁm:2284161

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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A gazdaszakma 
becsülete

Némelyek fordítva fogják a lo-
vakat a szekér elé. Ilyen ember az, 
aki előbb a lehívható támogatások 
nagyságáról kérdezőskö-
dik, és ahol a legvasko-
sabbnak látszik az eurós 
kassza, ott vágna bele a növény-
termesztésbe, állattartásba.
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   Domján Levente
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Hegyimentő-
bázis a Hargitán
Átadták a felújított hegyimentő-

bázist Hargitafürdőn, 
ezzel és a rendelkezésükre 
bocsátott modern életmentő-
felszereléssel a hegyimentők országos 
szinten is az élvonalba kerültek.

 fotó: balázs attila

TovábbTanulás – akiknél a szülői TámogaTás szóba sem jöheT

„Előbb-utóbb úgyis 
magunkra leszünk utalva…”

Két lehetőség közül választhatnak az állami gondozásban nevelkedett fiatalok, miután betöltik 
18. életévüket: vagy folytatják tanulmányaikat, és ebben az esetben a gyermekvédelmi törvény lehe-

tővé teszi, hogy 26 éves korukig a szociális rendszer védelmében maradhassanak, vagy 
a munkaerőpiacon próbálnak meg boldogulni, és alapítványok átmeneti lakásaiban kérnek menedéket. 

Az adatok szerint egyre többen használják ki a lehetőséget, és ha nem is a felsőfokú oktatási 
intézményekben, de posztliceális képzés révén folytatják tanulmányaikat. > 4. oldal

meneszTeTT válasz-
TókörzeTi vezeTők

Pert fontolgatnak
Óvást nyújtott be a székely-

udvarhelyi választókörzetek 
elnökei és elnökhelyettesei ellen a 
Magyar Polgári Párt. A 3-as számú 
városi kerületi választóbizottság az 
óvás hatására huszonkét elnökből 
tizenötöt mentett fel, ösz-
szeférhetetlenségre, részre-
hajlásra hivatkozva három 
helyettest bocsátott el. Az érintet-
tek közül páran pert fontolgatnak.

CselgánCs

Öt érem Párizsból
A Csíkszeredai Sportiskola öt 

sportolója Pantea Cornel 
edző vezetésével Francia-
országban vett részt a Le 
Raincy nemzetközi csel-
gáncstornán. A csíki sportolók 
mindegyike éremmel tért haza.
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következő lapszámunk 
június 5-én,

kedden jelenik meg.
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csík

Húsfeldolgozót eredményezett a piaci siker mindszenten

Bátorítják az egyéni vállalkozókat

KampányKörúton tőKés LászLó

A Néppárt Erdély-központúságát 
hangsúlyozta

csíkszeredába érkezett tegnap 
az erdélyi kampánykörúton 
lévő tőkés László, az Erdélyi 
magyar néppárt védnöke. a 
politikus a párt helyi vezetőivel, 
illetve megyeitanács-elnök- és 
csíkszeredai polgármesterje-
löltjével közösen tartott sajtó-
tájékoztatót. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro„Míg az RMDSZ Bu

ka restcentrikus, 
magyar nemzetisé

gű román versenypárttá vált, a 
re gionális párttá zsugorodott 
Magyar Polgári Párt pedig az el
lenkező véglet, addig az Erdélyi 
Magyar Néppárt Erdélyközpon
tú párt, amely vállalja a csángók, 
illetve a regáti szórvány képvisele
tét is” – mondta tegnapi csíksze
redai sajtótájékoztatóján Tőkés 
László európai parlamenti kép
viselő, az EMNP fővédnöke, aki 
erdélyi korteskörútja részeként 
látogatott a megyeszékhelyre. Bí

rálta az RMDSZ egységpolitiká
ját, azt mondta, lehetetlen, hogy 
két ilyen alapvető értéket, mint 
az egység és a demokrácia szem
beállítsanak egymással. „Milyen 
demokrácia az, amely az egypárt
rendszeri egységet képviseli, a 
nemzeti egységet pártegységgé 
alacsonyítja?” – tette fel a kérdést. 
Azt mondta, a Néppárt hajlandó 
a nemzet szekerét a többi politi
kai szervezettel egy irányba húz
ni, hajlandó az összefogásra, de 
ehhez megegyezésre van szükség. 
Negatív példaként említette Ma
rosvásárhelyt, ahol az RMDSZ 
és az MPP saját polgármester
jelöltet indított a választáson a 
közös magyar jelölt helyett, de 
az összefogásra pozitív példákat 
is hozott, például Sepsiszent
györgyöt. – Ahol az RMDSZ 
központi tilalma ellenére helyi 
szinten lehetett, ott összefog
tunk – jelentette ki Tőkés, aki 
szomorúnak nevezte, hogy a ma
gyarországi szembenállás itt is 
megismétlődik. 

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Tánczos Barna volt me
zőgazdasági államtitkár 
tár saságában kishús fel

dol gozóavatással egybekötött 
kóstolóra hívta tegnap a sajtó kép
viselőit Borboly Csaba, Hargi
ta Me gye Tanácsának elnöke. A 
csík mind szenti Nagy Géza por
táján tett látogatás célja a Székely 
termékek népszerűsítése mellett a 
figyelem ráirányítása is a hagyo
mányos élelmiszer előállításában 

jövőt látó kisvállalkozókra és sike
res példáikra.

Házigazdaként Nagy Géza 
nem rejtette véka alá, hogy a hús
termékeit kedvelő ügyfeleinek 
száma az elmúlt esztendő során az 
immár havi rendszerességgel meg
rendezett hagyományostermék
vásároknak köszönhetően is gya
rapodott, így a visszatérő kliensek 
és a termékei iránt élénkülő keres
let láttán érezte elérkezettnek az 
időt a kisüzem kialakítására és a 
feldolgozói kapacitás növelésére. 

A mészárosmesterséget és a hús
feldolgozás fortélyait apáról fiúra 
örökítő mindszenti vállalkozó ki
emelte, termékei titka, hogy csak
is házi, saját maga által előállított 
alapanyagokból, hagyományos 
recept alapján készülnek, ennek 
megfelelően kézzel és különös 
gonddal történik a kolbásznak 
való húsmassza összekeverésétől 
és feltöltésétől kezdve a füstölésig 
a termék előállításának minden 
egyes munkafolyamata.

A házigazda a termékkóstoló 
előtt azonban munkára is fogta a 
portájára látogató politikusokat: 
így vendégei a kiváló minőségű 
termékek mellett a Borboly Csa
ba és Tánczos Barna által fűszere
zett és összegyúrt, majd frissében 
bélbe töltött házikolbászból is jó
ízűen falatozhattak.

Borboly Csaba a mindszenti 
egyéni vállalkozó példáját mél
tatva a hagyományos élelmiszer 
termelésében rejlő lehetőségek
ről beszélt, kiemelve a megyei 
tanács elmúlt években elkez
dett piacszerző munkájának 
eredményeit. A hagyományos
termékvásárok mellett Bor
boly a Tánczos Barna bukaresti 
közbenjárására tavaly nyáron 
elfogadott, könnyített kisvágó
hídengedélyezési jogszabályra 
is kitért. Utóbbi a tanácselnök 
meglátása szerint a termékfel
dolgozás és értékesítés fontos 
hiányzó láncszemét tölti be.

átadtáK a hEgyimEntő KözszoLgáLat 
hargitafürdői széKházát

Modern felszereléssel 
menthetnek életet

a felújított hargitafürdői he gyi
mentőbázis kulcsának átnyúj-
tásával tegnap birtokba vette a 
hegyimentő közszolgálat a léte-
sítményt a teljes felszereléssel 
együtt. 

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kisiskolások csodálhatták 
meg és próbálhatták ki 
tegnap Hargita Megye 

Tanácsa Hegyimentő Közszol
gálatának kiállított járműveit, 
felszereléseit, betekintést nyerhet
tek a korszerű hegyimentőbázis 
felszereltségébe Hargitafürdőn. 
Hároméves ciklus lezárásának ap
ropóján gyűltek össze a fiatalok, a 
hegyimentő közszolgálat emberei 
és a megyei tanács képviselői, hogy 
átadják a közszolgálat emberei
nek és önkénteseinek az elkészült 
hargitafürdői hegyimentőbázis 
kulcsait. Birtalan József megyeme
nedzser elmondta: az elmúlt há
rom évben hegyimentőbázisokat 
építettek ki megyeszerte, korsze
rű felszereléseket vásároltak. – 
Nehéz projekt volt, de megérte, 
hiszen a megyék között a miénk 
az egyik legkorszerűbb és legjob
ban felszerelt hegyimentőcsapat 
– fogalmazott.

– A volt honvédlaktanya épü
letét a projekt kifutási ideje alatt 
sikerült lebontani és újjáépíteni. 
Eredetileg nagyon elhanyagolt 
állapotban volt, mára mond
hatni átvarázsoltuk az épületet. 

Négy hegyimentőcsapatot tud
tunk teljes egészében felszerelni, 
hószánokat, ATW típusú terep
járókat, emellett pedig nyolckere
kű, kétéltű hegyimentő járműve
ket kaptunk, amelyek segítségével 
hatékonyan tudunk ezután is dol
gozni, életet menteni. Mostantól, 
hogy átvehettük ezt a bázist, a 
felszereléseket, a reakcióidőnk is 
jelentősen javul, hamarabb tu
dunk segítséget nyújtani a bajba
jutottaknak – jelentette ki Fekete 
Örs, a hegyimentő közszolgálat 
vezetője. – Van egy 3000 eurót 
érő, kizárólag sípályamentésre 
használható hordágyunk, gerinc
sérüléshez használható kerekes 
hordágy, teljes csapatfelszerelés, 
amelyben a kötszerek, a korsze
rű ellátáshoz szükséges eszközök 
mellett kígyómarást ellátó eszkö
zök is megtalálhatók. A turistaös
vények felmérését is segítő eszkö
zök (PDAk, GPSek), emellett 
pedig kommunikációs eszközök: 
modern rádiók, de iránytűk, 
defibrillátorok, csigák, kötelek, 
valamint teljes mászófelszerelések 
és ruházat áll a hegyimentők ren
delkezésére – sorolta Fekete.

– Ez a több mint 7,6 millió 
euróból finanszírozott beruhá
zás nem az adófizetők pénzéből, 
hanem mindössze 2 százalék 
itteni és 98 százalék uniós és 
kormánypénzből valósult meg 
– mondta az átadott bázisról 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke.

Hagyományos élelmiszer, erősödő helyi vállalkozók fotó: domján levente

hirdetés

Gyermekek ismerkedtek a hegyimentők járműparkjával. Hatékonyság fotó: tamás attila

az emnp tegnapi sajtótá
jékoztatóján György László, a 
párt megyei szervezetének el
nöke közleményt nyújtott át az 
újságíróknak, amelyben kifogá
solják a Fiatalok a választások 
tisztaságáért elnevezésű szerve
zet az egyik helyi napilapban 
megjelent fizetett hirdetésébe 
foglaltakat. „Megértjük az 
RMDSZ fiataljait, hogy irigy
kednek azért, mert az EMNP 
megcselekedte azt, amire a saját 
szervezetük huszonkét eszten
dő alatt nem volt képes: szóba 
álltunk a választópolgárokkal. 
Ám innen eljutni odáig, hogy 
»adatbázisépítéssel« vádol
janak, elég meglepő lenne, ha 
nem tudnánk: a Borboly Csa
ba nevével fémjelzett szervezet 
nem tesz mást Csíkban, mint 
amit MSZPs, SZDSZes elv
társaitól tanult: gyűlöletkam
pánnyal helyettesíti az érveket” 
– áll a közleményben.



Országos szinten 500 állást sza-
badított fel a szaktárca, de hogy 
ebből a Hargita megyei egészség-
ügyi intézményeknek hány jut, 
azt egyelőre nem tudni. 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 videokonferen-
cián Cepoi Vasile tárcavezető 
azt mondta, a pénzügyminiszté-
rium szorítása miatt nem lehet 
ötszáznál több munkahelyet 
meghirdetni az egészségügyi 
rendszerben, ugyanis nem kí-
vánják, hogy a fizetésekre for-
dított kiadások jelentősen növe-
kedjenek. 

A iaşi-i onkológiának, illetve 
a mentőszolgálatoknak fenntar-
tott helyeken felül maradt 230 
állás közül egyelőre nem lehet 
tudni, hány jut Hargita megyé-
nek, ugyanis a minisztériumban 
még zajlik az elosztás. Dr. Tar 
Gyöngyi, a Hargita Megyei Köz-
egészségügyi Igazgatóság vezetője 
viszont nem lát reális esélyt arra, 
hogy 4-5 állásnál több jusson, 
annak ellenére, hogy a szaktárca 
kérésére immár számtalan alka-
lommal beküldték a minisztéri-
umba azoknak az állásoknak a 
pontos 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 szükséges 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.
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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 � atal 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 � atal 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 az 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 � atalok 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 megközelí-

tés miatt eleve fordítva fogják a lovakat a szekér elé. Az 
én szememben ilyen ember az, aki előbb a lehívható tá-
mogatások nagyságáról kérdezősködik, és ahol a legvasko-
sabbnak látszik az eurós kassza, ott vágna bele a növény-
termesztésbe, állattartásba is. A munka többi része nem 
igazán érdekli, mint ahogy az a szakma, az a közösség 
és az a gazdatársadalom sem, aminek máról holnapra 
– a támogatások függvényében – tagja, részese, de leg-
inkább 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 � atal 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  Domján Levente

hargitanépe

ÁLLÁSOKAT SZABADÍTOTTAK FEL AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN

Nagyobb a füstje, mint a lángja

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Legfeljebb 4-5 betölthető állásra számíthatnak a Hargita megyei kórházak, és ezek leosztása sem tisztázott. Többre volna szükség
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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 osztálytársa-
iknak – csupán a körülményeik ala-
kultak másként, amikor szüleik úgy 
döntöttek, lemondanak róluk és ál-
lami gondozásba. A Hargita Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igazga-
tóság rendszerében több ezer gyerek 
él, akiknek szülei meghaltak, vagy 
anyagi helyzetük miatt úgy döntöt-
tek, nem vállalják felnevelésüket. A 
fiatalok nagyobb részét mégis azok 
teszik ki, akik szülői beleegyezéssel 
kerültek állami gondozás alá, ne-
veltetésük és személyiségfejlődésük 
nemcsak a nevelők irányításán, ha-
nem a különböző társadalmi közös-
ségekkel teremtett kapcsolatrendsze-
rek sikerességén 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 – mondja Ele-
kes Zoltán. Ezek a fiatalok általában 
átmeneti szállásokon húzódnak 
meg, és a megyében működő alapít-
ványoktól 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 
elhagyott gyerekek 90 százaléka 
nem tartja a kapcsolatot szüleivel, 
így nincsenek stabil kötelékeik, 
ezért támogatásra van szükségük, 
„különben elvesznek a süllyesztő-
ben”. Péter és Attila is hasonló hely-
zetben van, bár utóbbit még néha 
felkeresik szülei, a biztonságos és 
stabil emberi kapcsolatokat nem 
velük találta meg. – Egy idősebb 
barátom tölti be életemben az apa 
szerepét, a szüleim döntését pedig, 
hogy lemondtak rólam, próbálom 
megérteni, nem haragszom rájuk 
– jelenti ki Attila. Péter, akinek na-
gyobb belső küzdelmet jelent a vi-
lágban való eligazodás, nem ismeri 
vér szerinti szüleit, elmondása sze-
rint csak a nevüket tudja, de ennél 
több információt nem is szeretne 
kapni róluk. A két fiatal gondol-
kodásmódja egy dologban azonos: 
mindketten arra törekednek, hogy 
minél hamarabb önállóan helytáll-
janak az életben. 

– Ki lehet használni az átmene-
ti 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 Ist-
ván, a Domus Alapítvány vezetője. 
Szintén hasonló tapasztalatokról szá-
molt be Kolumbán Imre, a Csibész 
Alapítvány ügyvezetője, aki szerint, 
bár a társadalomban még mindig él-
nek előítéletek a hátrányos helyzetű 
fiatalokkal szemben, a rendszerből 
kikerülők 80 százalékának sikerül 
beilleszkednie. – Természetesen 
mindig vannak ellenpéldák, laká-
sainkban még mindig élnek olyan 
30–40 év közötti felnőttek, akik 
nem tudtak maguknak egzisztenci-
át teremteni – mondja Kolumbán. 
A Csibész Alapítvány saját asztalos- 
és autószerelő műhelyt is üzemeltet, 
ezek révén munkát biztosít a szak-
képesített fiataloknak. – Jelenleg 
hét fiatal áll velünk munkaszerző-
déses kapcsolatban az asztalosmű-
helyben, akiknek szállást is biztosí-
tunk. A lakás fenntartási költségeit 
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

jegyzet n 
Darvas-kozma józsef

Egyszer volt 
egy összefogás

A csíksomlyói pünkösdi búcsú 
kapcsán azon magyar nagyságok-
ra gondolok, akik a székely nép 
szent helyén az elmúlt évszázad 
során megfordultak. Elsőként az 
országgyarapító kormányzó jutott 
eszembe, hisz a székelyek Szent 
László király óta, talán olyan 
nagy ovációval senkit sem fogad-
tak, mint 1940. október 13-án 
Magyarország kormányzóját. A 
visszacsatolt országrészben, ahol 
megjelent, minden ember egy szív 
és egy akarat lett.

Ma inkább, mint bármikor, 
egy olyan karizmatikus vezetőre 
lenne szükségünk, aki a népet ösz-
szefogná, egy nagy célt tűzne elé-
bünk, ami népünk boldogulását 
és jövőjét szolgálná. De sajnos a 
jelenben ilyen nincs. Mindazok, 
akiket a forgandó szerencse, a 
hírnév magasára repített 1989-
ben, már leszerepeltek. Csalódást 
okoztak részben állhatatlansá-
gukkal, mert a célt feladták, és 
önös érdekeik csapdájába estek. A 
népet, amely az egységre vágyik, 
sajnos még jobban megosztják.

Ha csak a 20. századot néz-
zük, akkor keserű váddal illetjük 
a magyar baloldalt és a párizsi bé-
kediktátum urait. Ha a második 
világháborút követő időt nézzük, 
akkor ismét találunk bűnbakot 
eleget, akik a párizsi béketanács-
kozásra írásban fejezték ki egyet-
értésüket Erdély Romániához 
való csatolásához. Az 1989-ben 
kiemelkedő Tőkés László, akit az 
egység emberének hittünk, kivált 
az érdekvédelmi szövetségből, és 
csalódnunk kellett benne, mert a 
megosztás embere lett. De ott van 
Szász Jenő is, aki a neki felaján-
lott képviselői állásnál többet: egy 
szenátorit követelt, és mert nem 
kapta meg, különutas politikába 
kezdett, és még rosszabb állapotba 
sodorta az erdélyi magyarságot. 

Az RMDSZ-t – amely mint 
egy nagy bárka szeli át ennek az 
országnak a viharos tengerét, s 
amelyet a különböző kísértések 
hullámai egyre hevesebben ost-
romolnak – nem elhagyni kell és 
kalóz módra támadni, hanem 
odaállni az evezőlapátok mellé. 

És az anyanemzet mindenko-
ri vezetői is tanulhatnának nagy-
jainktól, akik nem a megosztás, 
hanem a nemzet megmaradásá-
nak a hívei voltak, és ma is azért 
küzdenek.

Aki csak látszólag az egység 
dalnoka, tegye félre keserveit, 
mellőzöttségét, netán bosszúját, és 
ebben a lehetetlennek tűnő hely-
zetben szolgálja az erdélyi ma-
gyarság egységét és javát. 

A csíksomlyói pünkösdi bú-
csún a Magyarok Nagyasszonya 
áldását kértük, s fogjuk kérni 
nemzetünk életére, és mindazo-
kéra, akiknek a nemzet egysége, 
megmaradása és boldogulása 
fontos.

kultúrmorzsa – másodkézből. Sok esetben azért nem mennek el az emberek egy kiállí-
tásra, mert azt hiszik, hogy az csak a kiváltságosok előjoga, meghívóval lehet bejutni. Turkálóba 
viszont szinte mindenki jár, ezért gondoltam, ha a kiállítást ezen a címen hirdetjük meg, betérnek 
„turkálni” azok is, akik ritkán vagy sose jártak galériában – mondta Herman Levente grafikus, 
festő, akinek Second hand címmel nyílt tárlata tegnap a Pál Aukciósház és Galériában (PAG). A 
művész régi munkái, feldolgozásai is szerepelnek a tárlat anyagában, de kaphatnak másodkézből 
a látogatók rozsdás hadihajót, felfújható Noé bárkáját is. – A kiállítás címe természetesen szól a 
fogyasztói ízlésről is, hiszen manapság az emberek kevésbé figyelnek a kultúrára, nagyon eluralko-
dott a pénzcentrikus gondolkodás – fogalmazott a képzőművész. A marosvásárhelyi származású, 
Magyarországon élő művész az Élesdi Művésztelep Egyesület és a MAMÜ Társaság tagja. A több 
mint két évtizede alapított, az 1989-es politikai váltás utáni egyik első kortárs magyar magángalé-
ria, a budapesti Várfok Galéria állandó művészköréhez 2007-ben csatlakozott. A PAG-ban a tárlat 
június 26-ig látogatható.  szöveg: darvas Beáta, fotó: Balázs árpád
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az állattenyésztést, a mezőgaz-
daságot, a fejlődő turizmust, a 
hagyományos gyimesi termékek 
előállítását szeretné a további-
akban a gyimesfelsőloki RmDsz 
képviselet támogatni. emellett 
nagy hangsúlyt fektetnek a meg-
kezdett infrastrukturális fejlesz-
tések befejezésére is.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem kezdődött zökke-
nőmentesen 2008-ban 
az önkormányzati te-

vékenység Gyimesfelsőlokon, 
ugyanis a nehéz gazdasági helyzet 
mellett kétszer is sújtotta árvíz 
a települést, amelyből nem volt 
egyszerű kilábalni, de lehetőséget 
adott olyan új fejlesztések kiépíté-
sére, amelyekre szükség volt a köz-
ségben. Tímár Zsombor-László 
polgármester szerint van mit fel-
mutatnia az önkormányzatnak, de 
sok még a befejezésre váró munka 
is. Mivel Gyimesfelsőlok gazda-
sági potenciálját két alappillér: a 
mezőgazdaság, ezen belül is az ál-
lattenyésztés, valamint a turizmus 
adja, az elöljáró elmondása szerint 

ezen a vonalon kell továbbmenni 
és a gazdákat, valamint a turizmus 
kiépítését kell támogatni ezután 
is. Támogatni akarjuk a helyi ter-
mékek előállítását, ezek eljuttatá-
sát a Hagyományos Székely Ter-
mékek vásárára, de szeretnénk, 
ha minél több felsőloki ember 
jelentkezne a megyei önkormány-
zat által meghirdetett sajtkur-
zusokra, különböző képzésekre, 
ahol a termékek szakszerű elő-
állítási technikáját tudják majd 

elsajátítani. Önkormányzatként 
mindent tőlünk telhetőt megte-
szünk a gazdák támogatásának 
érdekében – fogalmazott Tímár 
Zsombor-László, Gyimesfelsőlok 
polgármestere. Az elöljáró azt is 
elmondta, hogy az állattenyésztés 
szempontjából a megye részéről 
ígéretet kaptak a helyi vágópont 
újraindítására. – Ez a vágópont 
az egész térséget el tudná látni, hi-
szen sok embernek nem éri meg, 
ha szállítania kell a levágásra szánt 

állatot. Ez a vágópont az elképze-
lések szerint helyi termékeket is 
állítana elő. Emellett épül a tej-
csarnok is a községben, amely-
ben a tervek szerint egy kisebb 
feldolgozó is helyet fog kapni. A 
felszerelések már megvannak, a 
kivitelezés most folyik.

A turizmus fokozatos fejlődé-
sét is szeretnénk elősegíteni a tér-
ségben, olyan rendezvényekkel is, 
mint a már jól bevált és sok embert 
megmozgató Csángó Fesztivál és 
Csángó Hétvége, ahol az elmúlt 
alkalommal is több mint 300 meg-
hívott néptáncos és énekes szere-
pelt. Emellett természetesen az is 
szükséges, hogy megfelelő infrast-
ruktúra épüljön ki azokon a terüle-
teken, falurészeken, ahová még egy 
kicsit bajosabb az eljutás – számolt 
be a tervekről az elöljáró.

Ezek mellett természetesen 
a kulturális élet képviselőiről és 
a civil szervezetekről sem szeret-
nénk megfeledkezni, de a testvér-
városi kapcsolatainkat is ápoljuk, 
amely révén már egy mentő-, 
és tűzoltóautóval gazdagodott 
Gyimesfelsőlok az elmúlt idő-
szakban – mondta el Tímár.

a TéRség aDoTTságaiT kell kihasználni gyimesfelsőlokon

Több célt tűztek ki maguk elé

áRvízkáRok helyReállíTása, infRsTRukTuRális beRuházások gyimesközéplokon

Településfejlesztés nehéz időkben

patakmeder szabályozás

Az elöljáró és a helyi tanács 
terveiben szerepel továbbá a 
322d-s pályázat kivitelezése, 
az Ugrapatakán, ami 6 kilo-
méter aszfaltozott utat jelen-
tene 1,5 millió euró érték-
ben. A fokozatosan kiépülő 
vízhálózatra a lakók csat-
lakoztatása, a Görbepataki 
út helyzetének megoldása, 
hidak építése, falusi utak kö-
vezése, a Domokos Pál Péter 
Általános Iskolánál a meg-
lévő munkálatok folytatása, 
ezen belül egy újabb épület-
szárny rendbetevése és szige-
telése a meglévő két szárny 
mellett, a helyi kultúrotthon 
felújítása és felszerelése, mi-
ni-foci pálya létrehozása, a 
csatornahálózat kiépítése és 
a patakmeder-szabályozások 
folytatása szerepel az önkor-
mányzat terveiben, amit az 
elképzelések szerint a megyei 
önkormányzattal partner-
ségben folytatnának.

Tímár Zsombor-László polgármester. Újrázna

gyimesek

az elmúlt két évre jellemző gaz-
dasági visszaesés körülményei 
között, már az is eredmény, 
hogy a helyi önkormányzat 
zökkenőmentesen tudta műkö-
detni a hivatalt, illetve a köz-
ség tanintézményeit. emellett 
azonban, a nehéz körülmények 
ellenére is sikerült több telepü-
lésfejlesztési beruházást meg-
valósítani, főként külső, pályá-
zati pénzek bevonásával. leg-
fontosabbak talán a Tatroson 
végzett árvízvédelmi munkála-
tok, amelyek a legkritikusabb 
szakaszokon megszüntették az 
állandó veszélyt – vélekedett 
mihók péter gyimesközéplok 
polgármestere.    

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

 

Árvízzel kezdték az elmúlt 
mandátumot a Gyimesek 
völgyének elöljárói. A he-

gyekről lezúduló víz sok helyen 
tönkretette a közlekedési infrast-
ruktúrát, károsította a települések 
utcáit, hídakat. Elsőként ezek hely-
reállítása, illetve a hasonló helyze-
tek megelőzése volt a cél. A ,,Tatros 
és beleömlő patakok szabályzása” 
pályázat első fázisának kivitelezése 
megtörtént, a munkálatok nyomán 
1,3 kilométer hosszúságban partvé-
delmi munkálatok valósultak meg, 
továbbá 400 méteren mederszabá-
lyozás történt, és épült 14 meder-

küszöb. A másadik fázis kivitelezé-
sére, ami másik kritikus szakaszon 
számolná fel az árvízveszélyt – Sö-
tétpatakon 630 méter partvédel-
mi munkálattal, Borospatakon 
950 méter mederszabályozással, 
200 méteren szintén partvédelmi 
beavatkozással, valamint a Tatros 
mentén 4,7 kilométeres szakaszon 
mederszabályozással, 1,6 kilomé-
teren partvédelmmel és újabb 16 
mederküszöb kialakításával – egy-
előre nem került sor, noha létezik 
nyertes pályázat, az illetékesek a 
központi költségvetés pénzhiány-
ára hivatkoznak. 

A megyei tanács beruházása-
ként aszfaltoztak a hidegségi me-
gyei úton Bükkhavas szádáig illetve 
a Süket iskoláig kopóréteg is került 
az úttestre. Több híd újult meg, 
például a sötétpataki, szalomási, 
az Antalok- és muhospataki hidak 
lettek biztonságosabbak, illetve 
több községi útszakaszon javításra, 
kövezésre került sor, a szétterített 
réteget bérelt úthengerrel tette 
járhatóbbá, időtállóbbá az önkor-
mányzat. A középületek felújításá-
ra, kiemelten a tanintézményekre 
is nagy hangsúlyt fektettek a tele-
pülés elöljárói, így például támo-
gatták a szalomási óvoda építését, 
az iskola kazánházának és illem-
helyeinek létesítését, igaz utóbbi 
befejezéséig még jelentős összegre 
lesz szükség, vagy a megállói I-IV 
osztályos iskola külső felújítása és a 
tetőszerkezetének kijavítását, ahol 

szintén a vizesblokk kialakítására 
kerülne sor az idén. A kultúrházak 
élhetőbbé tételére is gondoltak, 
megtörtént a hidegségi és megál-
lói kultúrotthonok belső felújítá-
sa, valamint teljesen újjászületett 
a központi kultúrotthon. Utóbbi 
épület a külső-belső tatarozás mel-
lett központi fűtésrendszerrel is bő-
vült, innen kaja a meleget a könyv-
tár is, de újjászületett a konyha, va-
lamint az illemhely is, illetve kicse-
rélték az összes ajtót-ablakot. Az 
egészségügyi ellátást szolgáló inf-
rastruktúra is javult, a családorvos 
rendelőket oly módon, alakították 
át, hogy mindkét orvos a mai kor 
szellemének megfelelő körülmé-
nyek között láthassa el a betege-
ket. Persze voltak botlasztók is a 

különböző fejlesztési elképzelések 
útjában, így például nem sikerült 
egy pályázattal rendezni a telepü-
lés ivóvízhálózatának, és csatorná-
zásának kérdését. Más megoldást 
kellett találni, így a munkálatokra 
két külön pályázattal biztosítanák 
a pénzt – Jelenleg az  ivóvízháló-
zat ügyében folyamatban van a 
közbeszerzési eljárás, a csatorná-
zási pályázat szintén nyertesként 
a Környezetvédelmi Alapnál van a 
várólistán – fejtette ki Mihók Pé-
ter polgármester.

Nyert a község legnagyobb, a 
322/d tengely kiírására benyújtott 
árvízvédelmi, infrastruktúrafej-
lesztési pályázata, ennek nyomán 
1,8 millió eurót kap a község a jö-
vőben. 

Tejfeldolgozó 
gazdatulajdonban

A Gyimesek-völgyének leg-
fontosabb megélhetési forrá-
sa a gazdálkodás, kiemelten 
az állattenyésztés. Ezért a 
gyimesközéploki helyi ön-
kormányzat a lehetőségek 
szerint a lehető leghatéko-
nyabban próbált támogatni 
a gazdákat, például létrehoz-
ták a terület alapú támogatá-
sok, egyéb gazdapályázatok 
benyújtásában segédkezet 
nyújtó irodát. Emellett az 
önkormányzat bábáskodott a 
helyi gazdaszövetség megszü-
letésénél, amely nyomán sike-
rült megvásárolni az egykori 
tejfeldolgozó épületét, így a 
Tejfeldolgozó és Értékesítő 
Szövetkezet  idén benyújt-
hatja a pályázatot a szükséges 
gépsor megvásárlására. – A 
gazdatulajdonban levő fel-
dolgozó a térség talán legtöb-
bet hozó beruházása lesz, hi-
szen a legtöbben állattenyész-
tésből élnek, így feltehetően 
biztosabban – és főként jobb 
árban – értékesíthetik majd 
a megtermelt tejet a gazdák, 
az üzem biztos megélhetést 
nyújthat a termelőknek – ösz-
szegezte az elképzelést Mihók 
Péter polgármester.

Mihók Péter polgármester. Befejezné az elkezdetteket
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Az állattenyésztést, a mezőgaz-
daságot, a fejlődő turizmust, a 
hagyományos gyimesi termékek 
előállítását szeretné a további-
akban a gyimesfelsőloki RMDSZ-
képviselet támogatni. Emellett 
nagy hangsúlyt fektetnek a meg-
kezdett infrastrukturális fejlesz-
tések befejezésére is.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem kezdődött zökkenő-
mentesen 2008-ban az 
önkormányzati tevékeny-

ség Gyi mes fel sőlokon, ugyanis a 
nehéz gazdasági helyzet mellett 
kétszer is sújtotta árvíz a telepü-
lést, amelyből nem volt egyszerű 
kilábalni, de lehetőséget adott 
olyan új fejlesztések kiépítésére, 
amelyekre szükség volt a község-
ben. Tímár Zsombor-László pol-
gármester szerint van mit felmu-
tatnia az önkormányzatnak, de 
sok még a befejezésre váró munka 
is. Mivel Gyimesfelsőlok gazda-
sági potenciálját két alappillér: a 
mezőgazdaság, ezen belül is az ál-
lattenyésztés, valamint a turizmus 
adja, az elöljáró elmondása szerint 

ezen a vonalon kell továbbmenni, 
és a gazdákat, valamint a turizmus 
kiépítését kell támogatni ezután 
is. Támogatni akarjuk a helyi ter-
mékek előállítását, ezek eljuttatá-
sát a Hagyományos Székely Ter-
mékek vásárára, de szeretnénk, 
ha minél több felsőloki ember 
jelentkezne a megyei önkormány-
zat által meghirdetett sajtkur-
zusokra, különböző képzésekre, 
ahol a termékek szakszerű elő-
állítási technikáját tudják majd 

elsajátítani. Önkormányzatként 
minden tőlünk telhetőt megte-
szünk a gazdák támogatásának 
érdekében – fogalmazott Tímár 
Zsom bor-László, Gyimesfelsőlok 
polgármestere. Az elöljáró azt is 
elmondta, hogy az állattenyésztés 
szempontjából a megye részéről 
ígéretet kaptak a helyi vágópont 
újraindítására. – Ez a vágópont 
az egész térséget el tudná látni, hi-
szen sok embernek nem éri meg, 
ha szállítania kell a levágásra szánt 

állatot. Ez a vágópont az elképze-
lések szerint helyi termékeket is 
állítana elő. Emellett épül a tej-
csarnok is a községben, amely-
ben a tervek szerint egy kisebb 
feldolgozó is helyet fog kapni. A 
felszerelések már megvannak, a 
kivitelezés most folyik.

A turizmus fokozatos fejlődé-
sét is szeretnénk elősegíteni a tér-
ségben, olyan rendezvényekkel is, 
mint a már jól bevált és sok embert 
megmozgató Csángó Fesztivál és 
Csángó Hétvége, ahol az elmúlt 
alkalommal is több mint 300 meg-
hívott néptáncos és énekes szere-
pelt. Emellett természetesen az is 
szükséges, hogy megfelelő infrast-
ruktúra épüljön ki azokon a terüle-
teken, falurészeken, ahová még egy 
kicsit bajosabb az eljutás – számolt 
be a tervekről az elöljáró.

Ezek mellett természetesen a 
kulturális élet képviselőiről és 
a civilszervezetekről sem szeret-
nénk megfeledkezni, de a testvér-
városi kapcsolatainkat is ápoljuk, 
amely révén már egy mentő- és 
egy tűzoltóautóval gazdagodott 
Gyimesfelsőlok az elmúlt idő-
szakban – mondta el Tímár.

A téRSég ADottSágAit kEll kihASZnálni gyiMESfElSőlokon

Több célt tűztek ki maguk elé

áRvíZkáRok hElyREállítáSA, infRAStRuktuRáliS bERuháZáSok gyiMESköZéplokon

Településfejlesztés nehéz időkben

patakmeder-szabályozás

Az elöljáró és a helyi tanács 
terveiben szerepel továbbá 
a 322/d pályázat kivitele-
zése az Ugrapatakán, ami 6 
kilométer aszfaltozott utat 
jelentene 1,5 millió euró 
értékben. A fokozatosan ki-
épülő vízhálózatra a lakók 
csatlakoztatása, a görbepata-
ki út helyzetének megoldása, 
hidak építése, falusi utak kö-
vezése, a Domokos Pál Péter 
Általános Iskolánál a meg-
lévő munkálatok folytatása, 
ezen belül egy újabb épület-
szárny rendbetevése és szige-
telése a meglévő két szárny 
mellett, a helyi kultúrott-
hon felújítása és felszerelése, 
minifocipálya létrehozása, a 
csatornahálózat kiépítése és 
a patakmeder-szabályozások 
folytatása szerepel az önkor-
mányzat terveiben, amit az 
elképzelések szerint a megyei 
önkormányzattal partner-
ségben folytatnának.

Tímár Zsombor-László polgármester. Újrázna

gyimesek

Az elmúlt két évre jellemző gaz-
dasági visszaesés körülményei 
között már az is eredmény, hogy 
a helyi önkormányzat zökkenő-
mentesen tudta működtetni a 
hivatalt, illetve a község tanin-
tézményeit. Emellett azonban, a 
nehéz körülmények ellenére is, 
sikerült több településfejlesz-
tési beruházást megvalósítani, 
főként külső, pályázati pénzek 
bevonásával. legfontosabbak 
talán a tatroson végzett árvíz-
védelmi munkálatok, amelyek 
a legkritikusabb szakaszo-
kon megszüntették az állandó 
veszélyt – vélekedett Mihók 
péter, gyimesközéplok polgár-
mestere.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

 

Árvízzel kezdték az elmúlt 
mandátumot a Gyimesek 
völgyének elöljárói. A he-

gyekről lezúduló víz sok helyen 
tönkretette a közlekedési infrast-
ruktúrát, károsította a települések 
utcáit, hidakat. Elsőként ezek hely-
reállítása, illetve a hasonló helyze-
tek megelőzése volt a cél. A Tatros 
és a beleömlő patakok szabályzása 
pályázat első fázisának kivitelezése 
megtörtént, a munkálatok nyomán 
1,3 kilométer hosszúságban part-
védelmi munkálatok valósultak 
meg, továbbá 400 méteren me-
derszabályozás történt, és épült 14 

mederküszöb. A második fázis kivi-
telezésére, ami másik kritikus szaka-
szon számolná fel az árvízveszélyt 
– Sötétpatakon 630 méter partvé-
delmi munkálattal, Borospatakon 
950 méter mederszabályozással, 
200 méteren szintén partvédelmi 
beavatkozással, valamint a Tatros 
mentén 4,7 kilométeres szakaszon 
mederszabályozással, 1,6 kilomé-
teren partvédelmmel és újabb 16 
mederküszöb kialakításával – egy-
előre nem került sor, noha létezik 
nyertes pályázat, az illetékesek a 
központi költségvetés pénzhiányára 
hivatkoznak. 

A megyei tanács beruházása-
ként aszfaltoztak a hidegségi megyei 
úton Bükkhavas szádáig, illetve a 
Süket iskoláig kopóréteg is került 
az úttestre. Több híd újult meg, 
például a sötétpataki, szalomási, az 
antalokpataki és a muhospataki hi-
dak lettek biztonságosabbak, illetve 
több községi útszakaszon javításra, 
kövezésre került sor, a szétterített 
réteget bérelt úthengerrel tette 
járhatóbbá, időtállóbbá az önkor-
mányzat. A középületek felújításá-
ra, kiemelten a tanintézményekre is 
nagy hangsúlyt fektettek a település 
elöljárói, így például támogatták a 
szalomási óvoda építését, az iskola 
kazánházának és illemhelyeinek 
létesítését, igaz utóbbi befejezéséig 
még jelentős összegre lesz szükség, 
vagy a megállói I–IV. osztályos 
iskola külső felújítása és a tetőszer-
kezetének kijavítását, ahol szintén a 

vizesblokk kialakítására kerülne sor 
az idén. A kultúrházak élhetőbbé 
tételére is gondoltak, megtörtént 
a hidegségi és megállói kultúrott-
honok belső felújítása, valamint 
teljesen újjászületett a központi 
kultúrotthon. Utóbbi épület a kül-
ső-belső tatarozás mellett központi 
fűtésrendszerrel is bővült, innen 
kapja a meleget a könyvtár is, de 
újjászületett a konyha, valamint 
az illemhely is, illetve kicserélték 
az összes ajtót-ablakot. Az egész-
ségügyi ellátást szolgáló infrast-
ruktúra is javult, a családorvosi 
rendelőket oly módon alakították 
át, hogy mindkét orvos a mai kor 
szellemének megfelelő körülmé-
nyek között láthassa el a betege-
ket. Persze voltak botlasztók is a 

különböző fejlesztési elképzelések 
útjában, így például nem sikerült 
egy pályázattal rendezni a telepü-
lés ivóvízhálózatának, és csatorná-
zásának kérdését. Más megoldást 
kellett találni, így a munkálatokra 
két külön pályázattal biztosítanák 
a pénzt – Jelenleg az  ivóvízháló-
zat ügyében folyamatban van a 
közbeszerzési eljárás, a csatorná-
zási pályázat szintén nyertesként 
a Környezetvédelmi Alapnál van a 
várólistán – fejtette ki Mihók Péter 
polgármester.

Nyert a község legnagyobb, a 
322/d tengely kiírására benyújtott 
árvízvédelmi, infrastruktúrafej-
lesztési pályázata, ennek nyomán 
1,8 millió eurót kap a község a jö-
vőben. 

tejfeldolgozó 
gazdatulajdonban

A Gyimesek-völgyének leg-
fontosabb megélhetési for-
rása a gazdálkodás, kiemel-
ten az állattenyésztés. Ezért 
a gyimesközéploki helyi 
önkormányzat a lehető leg-
hatékonyabban próbálta tá-
mogatni a gazdákat, például 
létrehozták a terület alapú 
támogatások, egyéb gazda-
pályázatok benyújtásában 
segédkezet nyújtó irodát. 
Emellett az önkormányzat 
bábáskodott a helyi gazda-
szövetség megszületésénél, 
amely nyomán sikerült meg-
vásárolni az egykori tejfel-
dolgozó épületét, így a Tej-
feldolgozó és Értékesítő Szö-
vetkezet idén benyújthatja a 
pályázatot a szükséges gép-
sor megvásárlására. – A gaz-
datulajdonban levő feldol-
gozó a térség talán legtöbbet 
hozó beruházása lesz, hiszen 
a legtöbben állattenyésztés-
ből élnek, így feltehetően 
biztosabban – és főként jobb 
árban – értékesíthetik majd 
a megtermelt tejet a gazdák, 
az üzem biztos megélhetést 
nyújthat a termelőknek – 
összegezte az elképzelést Mi-
hók Péter polgármester.

Mihók Péter polgármester. Befejezné az elkezdetteket
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hirdetés

Körkép
gyimesek

Fejlesztések Gyimesfelsőlokon Középloki jövőkép
Kiépült ivóvízhálózat, kibővített 
közvilágítás, patak meder sza
bályozás, oktatási intézmények 
modernizálása, valamint út fel
újítás, ami megvalósult Gyi
mes fel sőlokon az elmúlt idő
szakban.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Kibővült a közvilágítás, 
majdnem teljesen megol-
dódott az utcák éjszakai 

világításának problémája, sikerült 
szabályozni a patakok egy részének 
medrét, a kormányzati szerepvál-
lalásnak és a megyei önkormány-
zatnak köszönhetően, de iskolák 
is felújultak vagy éppen folyamat-
ban vannak ezek a munkálatok 
Gyimesfelsőlokon. – Betonhidat 
építettünk a Ciherek-patakán, el-
végeztük a Görbe-patak medrének 
szabályozását, az Ugra-patakánál 
pedig 100 méteren szabályoztuk a 
patak medrét, de emellett a 322-es 
kiírás révén leadtunk egy pályá-
zatot az ugrai út feljavítására. A 
2008-as és 2010-es árvizek után 
sikerült helyreállítani a keletkezett 
károkat, amelyben nagy segítséget 
kaptunk Hargita Megye Tanácsá-
tól és az RMDSZ közbenjárására a 
kormánytól is – számolt be Tímár 

Zsombor-László, Gyimesfelsőlok 
polgármestere.

A Tatrosforrási Általános Isko-
lánál kicserélték az összes nyílászá-
rót, a Domokos Pál Péter Általános 
Iskolánál pedig sikerült moderni-
zálni az egyik épületszárnyat, osz-
tálytermek újultak fel, új padlót 
és nyílászárókat kaptak a termek, 
emellett pedig modern illemhelyek-
kel bővült az oktatási intézmény. 
Az Ugrapataki Általános Iskola te-
tőszerkezetét is sikerült kicserélni 
az elmúlt időszakban.

– Feljavítottunk a Farka sok-
patakán 1,5 kilométer hosszúságú 
községi utat, amit teljes egészében 
sikerült feltölteni és elsimítani saját 
munkagépek segítségével. Folytat-
tuk a 7-es kormányrendelet révén 
az ivóvízhálózat kiépítését a község-
ben, amely a ráfordított támogatás 

és az önrész révén el is készült, már 
csak a rácsatlakozás és a beüzeme-
lés van hátra – sorolta az elmúlt 
év megvalósításait az elöljáró. – A 
megvalósításokhoz azt is hozzáten-
ném, hogy 2009-ben sikerült a vas-
útállomás névtábláját is kicserélni, 
így az addigi Păltiniş névtábla mag-
yarul és románul Gyimesfelsőlokra 
és Lunca de Susra cserélődött. Úgy 
gondolom, hogy a nehéz gazdasági 
helyzet és a természeti csapások el-
lenére sikerült elég sok beruházást 
eszközölni a községben, amelyek 
a közösség javát szolgálják, az em-
berek hasznára vannak. Hathatós 
önkormányzati csapattal, erős me-
gyei önkormányzattal és megfelelő 
állami képviselettel sok mindent 
lehetett elérni, reméljük, hogy ez így 
lesz a továbbiakban is – bizakodott 
Gyimesfelsőlok polgármestere. 

Számottevő fejlesztések körvo
nalazódnak Gyimesfelsőlokon 
az elkövetkező időszakban, 
főként a már megnyert pályá
zatok nyomán a településre 
érkező pénzalapoknak  köszön
hetően. A mottó: a megkezdett 
munkát folytatni kell!

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Több szál mentén fonná 
tovább a település jövő-
jét a helyi önkormányzat, 

ezek legjelentősebbike a 322/d 
intézkedési tengely kiírására be-
nyújtott nyertes pályázat, amely 
1,8 millió eurót hoz. A kétéves 
futamidejű projekt nyomán 
több községi útszakasz felújítása 
valósul meg, így Borospatakon, 
Sötétpatakon és Silye alján 10 
kilométeres szakasz kapna asz-
faltburkolatot. Egy másik, a tér-
ség turisztikáját segítő beruhá-
zás a Gyimesvölgyi Vendéglátók 
Egyesületével közösen benyúj-
tott pályázat nyomán esedékes, 
turisztikai információs központ 
épülne a községben. A Hegyi 
turisztikai menedékház építése 
című pályázat segítségével mene-
dékház épülne Farkaspallóhoz, 
ami megállóhelyként szolgálna 

a Gyimesek–Gyilkostó útvo-
nalon. A menedékház mellett 
a munkálatok nyomán felújul-
na az oda vezető út. – Emellett 
megfeszített munkát követel a 
három zajló nagypályázat sike-
res kifuttatása, de más kisebb 
tennivaló is bőven akad a köz-
ségben – számolt be Mihók 
Péter polgármester. Az elöljáró, 
többek között a községi utak fo-
lyamatos karbantartását, a hulla-
dékszállítási helyzet rendezését, 
járdaépítést, a gazdaszervezetek, 
más civil szerveződések, támo-
gatását, a hagyományőrző ház 
kézműves-foglalkozásainak be-
indítását, és működtetését, vala-
mint a híressé vált hagyományos 
rendezvények szervezését – pél-
dául a Nemzetközi Gyimesi 
Tánctábor vagy a Tatros Forrá-
sánál csángó fesztivál – tűzte ki 
célul. Szerepel a tervek között 
a megállói kultúrház felújítása 
különböző sporttevékenységek 
beindítása, a focicsapat fenntar-
tása, a tanintézmények segítése, 
és nem utolsósorban a lakosok 
ügyintézésének megkönnyítése 
érdekében közjegyzői iroda nyi-
tása a községben. – Bőven van 
amit tenni – összegezte terveit 
Mihók Péter polgármester.
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A gyergyószentmiklósi műjégpá-
lya ügyében találkozott Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök és 
Mezei János gyergyószentmiklósi 
polgármester. A felújítási munká-
latok támogatásához szükséges, 
hogy az ingatlan átkerüljön Har-
gita Megye Tanácsának ügyke-
zelésébe. Ehhez viszont jogerős 
tanácshatározat kell, ami egyelő-
re még nincs.

J. A.

Több ízben – sajtótájékozta-
tókon is – kifejtette Mezei 
János polgármester, Bor-

boly Csaba elállt attól a szándéká-
tól, hogy Hargita Megye Tanácsa 
átvegye a gyergyószentmiklósi jég-
pályát a létesítmény feljavítása céljá-
ból. Erre még márciusban tett ígé-
retet a megyei tanács elnöke, amire 

a gyergyószentmiklósi önkormány-
zat határozattervezetet fogadott el, 
és Mezei állítása szerint levélben 
közölték is ezt a megyei tanács ille-
tékeseivel. Az ügyben május 30-án 
találkozott Borboly Csaba Mezei 
Jánossal, amikor a tanácselnök 
átadta a megyei tanács a helyi ön-
kormányzatnak címzett levelét és a 
prefektúra átiratát. A dokumentum 
szerint a helyi tanács vonatkozó ha-
tározata nem törvényes, kijavításra 
szoruló hibákat tartalmaz. Borboly 
ugyanakkor szakmai támogatást is 
ígért Mezei Jánosnak, mondván, 
nem szeretné, ha a gyergyói hoki 
megszűnne.

A Sófalvi László, Hargita Me-
gye Tanácsának alelnöke által 
jegyzett hivatalos levélben Mezei 
Jánost figyelmét felhívják arra: 
ahhoz, hogy a megyei tanács hoz-

zájáruljon a jégpálya felújítási 
munkálataihoz, szükséges, hogy az 
ingatlan átkerüljön az ügykezelé-
sébe. Ehhez szükséges, hogy a me-
gyei tanács határozattal elfogadja a 
jégpálya vagyonkezelésének átvé-
telét. Leveléhez mellékelte Hargita 
Megye Prefektusi Intézményének 
átiratát, amely szerint az 2012/55-
ös számmal elfogadott helyi ta-
nácshatározat nem törvényes, és 
kérik annak újraelemzését. A levél 
felhívja a polgármester figyelmét 
azokra a hiányosságokra is, ame-
lyeket a tanácshatározat tartalmaz, 
javasolva, hogy egészítsék ki az el-
fogadott tanácshatározatot.

Értesüléseink szerint Mezei 
június 6-ra tervezi annak a rend-
kívüli tanácsülésnek az összehí-
vását, amelyen elfogadhatják az 
útmutatás alapján kijavított hatá-
rozatot.

A Borboly Csabával történt 
kötetlen beszélgetés során szintén 
terítékre került a jégpálya sorsa. A 
tanácselnök elmondta, hónapokba 
telhet a sportkomplexum átadása-
átvétele körüli papírformaságok 
rendezése. Ezután el kell készíttetni 
a szükséges terveket és versenytár-
gyalást kell kiírni, így a tényleges 
munkálatok kezdete egy év múlva 
esedékes. Borboly ugyanakkor azt 
is hangsúlyozta, hogy csupán a hű-
tőrendszer, valamint a palánk cseré-
jét vállalja a megyei tanács.

hargitanépe

gyergyó

Paksamétányi, összesen 1773 
aláírást tartalmazó ívet mu-
tatott be Magyari Levente 
RMDSZ-es tanácsos szerdai 
sajtótájékoztatóján. A többség-
ben tömbházlakók által szignált 
ívek azok  aláírásait tartalmaz-
zák, akik 2009-ben egyetértet-
tek az RMDSZ azon kezdemé-
nyezésével, hogy ne adják ma-
gánkézre a gyergyószentmiklósi 
távhőszolgáltatást.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

M andátumzáró üléshez 
nem méltó hangulat 
alakult ki a válasz-

tások előtti utolsó tanácsülé-
sen, amikor Magyari Levente 
RMDSZ-es tanácsos a szám-
vevőszéki jegyzőkönyv nyilvá-
nosságra hozatalát kérte Mezei 
János polgármestertől. A vita 
hevében az MPP-s többségű ta-
nács azokat az aláírt íveket kö-
vetelte, amelyeket a távhőszol-
gáltatás magánkézre adása ellen 
gyűjtött 2009-ben az RMDSZ. 
Mezei utóbbi sajtótájékozta-
tóján megmutatta a sajtónak a 
jegyzőkönyvet, azonban meg-
tiltotta, hogy a benne találha-

tó adatokat felhasználják. Ezzel 
szemben Magyari az 1773 aláírást 
tartalmazó paksamétát kiterítette 
az asztalra, arra biztatva a sajtót, 
hogy hitelességét ellenőrizzék az 
íveken található bármelyik tele-
fonszámon. 

Terítéken az aláírt ívek
Az aláírt íveken a név és alá-

írás mellett cím, személyi szám, 
személyazonossági igazolvány-
szám és esetenként telefonszám 
is található. A Tiltakozás című 
dokumentum lapjainak mind-
egyikén olvasható az a szöveg, 
amelyben az aláírók ellenzik 
„mindennemű magántőke be-
vonását a közszolgáltatások 
működésébe és működtetésébe”. 
Ugyanakkor azt is aláírták, hogy 
„a közüzem maradjon a város 
100 százalékos tulajdonában, és 
továbbra is biztosítsa a közszol-
gáltatásokat vissza nem téríten-
dő állami pénzek bevonásával, 
mivel ez nem von maga után 
pluszköltségeket”. Magyari sze-
rint az aláírásgyűjtésben kilenc 
önkéntes vett részt. Érdeklődé-
sünkre, hogy miért nem hozták 
hamarabb nyilvánosságra az alá-
írt íveket, a tanácsos kifejtette: 

attól tartottak, hogy az aláíró 
személyeket zaklatni fogják, il-
letve az RMDSZ-ből kizárt öt 
tanácsos perében bizonyítéknak 
szánták. 

Okafogyottá vált per
Mint ismeretes, 2010 áprili-

sában pert indított az RMDSZ 
ellen az az öt, a szövetség színe-
iben mandátumhoz jutott ta-
nácsos, akiket a helyi szervezet 
javaslatára a Szövetségi Állan-
dó Tanács (SZÁT) megfosz-
tott tagságától. A per azonban 
okafogyottá vált, ugyanis a kö-
zelgő helyhatósági választások 
előtt az érintett tanácsosok le-
mondtak tisztségükről, és más 
pártok színeiben, illetve függet-
lenként újra jelöltették magukat. 
Kastal Lászlót, Tinka Kálmánt, 
Len Emilt, Suciu Gábort és Gáll 
Árpádot – aki korábban már 
lemondott tanácsosi mandátu-
máról – azért zárta ki a szövet-
ség soraiból, mert a választmány 
döntése ellenére megszavazták 
a Magyar Polgári Párt (MPP) 
azon kezdeményezését, hogy az 
önkormányzat külföldi befekte-
tőre bízza a városi távhőrendszer 
felújítását.

Negyedik alkalommal szervez-
ték meg a Székelyföldi Lovas 
Konferenciát Gyergyó szent mik-
ló son. A Hargita Megye Taná-
csa és a gyer gyószentmiklósi 
Kriegel Sportklub által rendezett 
konferencián szakértők tartot-
tak előadásokat a lovassportok 
majdnem egész területét átfogó 
témákban.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Bajkó Tibor, a gyergyó-
szentmiklósi Kriegel Sport-
klub elnöke az esemény 

megnyitóján visszaemlékezett a 
három évvel ezelőtt tartott első 
lovas konferenciára, amelyet Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
kezdeményezésére szerveztek meg 
Gyergyószentmiklóson. Az azóta 
eltel három év alatt számos lovas 
esemény támogatását vállalta fel a 
megyei tanács.

– Szeretném, ha kialakulna 
az ágazatok közötti átjárhatóság, 
hiszen egyformán fontos minden 
lovas ember, legyen az fogathajtó 
vagy lótartó gazda – fogalmazott 
Bajkó nyitóbeszédében. 

Borboly Csaba örömét fejezte 
ki, amiért reneszánszát élik a lovas 
események Székelyföldön, amely-

ben – mint mondta – oroszlán-
része van a Bajkó házaspárnak. 
Hangsúlyozta, fontosnak tartja, 
hogy az oktatási rendszerben is 
helyet kapjon a lovaglás.

– Arra kellene lehetőséget te-
remteni, hogy a testnevelési órák 
keretébe belefoglaljuk a lovaglást, 
illetve külön elméleti oktatást is 
biztosítsunk a lovakról. A tanfel-
ügyelőséggel már konzultáltunk 
ez ügyben, nyitottak a megvalósí-
tásra – fejtette ki.

Az előadások során a megjelent 
gazdák lehetőséget kaptak arra, 
hogy megbeszéljék problémái-
kat, tapasztalatot cserélhessenek a 
szakemberekkel. A meghívott elő-
adók között jelen volt dr. Kelemen 
Attila, a Román Lovas Szövetség 
alelnöke, a Fogathajtó Bizottság el-
nöke; dr. Kádár László, a Kovászna 
megyei sportélet jelentős szereplő-
je; Köllő Miklós hagyományőrző 
és Benedek Lukács is, aki a lovas 
turizmusban rejlő lehetőségekről 
tartott előadást. Dr. Jakab Szi-
lárd zetelaki állatorvos amerikai 
tapasztalatait osztotta meg az ér-
deklődőkkel, jelen volt Sándor 
Barnabás csíkszeredai díjugrató, 
aki a lóugratás technikáiról, István 
Péter nemzetközi lovas bíró pedig 
a lóidomításról beszélt.

Magyari Levente. Minden irathoz hozzáférést biztosított a sajtónak

A gyergyószentmiklósi jégpálya épülete. Igencsak megérett a felújításra

BEMuTATTáK A TávHőSZOLGáLTATáS MAGáNKéZRE JuTTATáSáT ELLENZőK NévSORáT 

Magyari kiteregette az aláírt íveket

Iv. SZéKELyföLDI LOvAS KONfERENCIA 

A lótenyésztés jelenéről 
és jövőjéről értekeztek

A MűJéGPáLyA üGyéBEN EGyEZTETETT BORBOLy éS MEZEI

Felújíthatják a jégpályát
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Körkép
udvarhely

> Tankó integrálná vagy elszigetel-
né a romákat. Három témakörben ér-
tekezett tegnap Tankó László, a néppárt 
székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje: a 
közrendről, a lakásmaffiáról, illetve a roma-
kérdésről. A lakásmaffia kapcsán elmond-
ta, a válság idején megemelkedik a gyorsan 
fizető, jónak tűnő lehetőségek száma. Fel-
hívta mindenki figyelmét, a kétes hitelezők 
kihasználják az emberek tudatlanságát, ami 
miatt a kérelmezők sok esetben vagyonokat 
veszítenek. A néppártiak azt tapasztalják, 
a romák nem tudnak, vagy nem akarnak 
integrálódni, nem tartják be a közösségi 
normákat: engedély nélkül építkeznek, 

szabadon engedik lovaikat a Csereháton, 
lopnak. „Azon dolgozunk, hogy feltétele-
ket teremtsünk a romáknak, munkahelyet, 
tanulási lehetőséget biztosítanánk. Ebben 
ha nem akarnak részt venni, akár el is szige-
teljük őket. Eddig nem sikerült integrálni a 
romákat, de vannak megoldások: ha kell, 
elzárjuk akár a lovakat, akár az embereket” 
– mondta Tankó. A jelölt a sepsiszentgyör-
gyi példát említette, ahol a roma tömbhá-
zakat fallal vették körül.

> A Nemzeti összetartozás napja 
Szé kelyudvarhelyen. Az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács (EMNT) udvarhelyszéki 

szervezete idén is megrendezi a Nemzeti 
összetartozás napját. A trianoni megem-
lékezést és a nemzeti összetartozás nap-
jának ünnepét sajtótájékoztatón jelen-
tette be tegnap Nagy Pál Udvarhelyszéki 
EMNT-elnök. A rendezvény június 4-én, 
hétfőn délután a trianoni békeszerződés 
megkötésének időpontjában, azaz 17 óra 
30 perckor kezdődik a Millenniumi em-
lékoszlopnál. „A koszorúzásra szívesen 
várunk civilszervezeteket, egyesületeket 
és politikai pártokat is, hogy tiszteletü-
ket tegyék, ugyanakkor nem szeretnénk 
a megemlékezést politikai rendezvény-
nyé alakítani” – jegyezte meg Nagy Pál. 

Másnap, június 5-én, kedden 18 órától az 
udvarhelyszéki EMNT által létrehozott 
Magyar Állampolgárok Klubja (MÁK) 
újabb előadást tart a Művelődési Ház kon-
certtermében. A honosítást népszerűsítő 
rendezvénynek Németh Zsolt, Magyaror-
szág külügyi államtitkára lesz a meghívott 
vendége, és szívesen látják azokat is, akik 
még nem igényelték a magyar állampol-
gárságot.

Este nyolc órától az EMNT helyi szer-
vezete a Néppárttal közösen Varga Miklós 
és a Ghymes koncertjeire alapuló rendez-
vényt szerveznek a Kisköved utcához köze-
li Lidl-parkolóban. 

hargitanépe

Székelykeresztúr adott otthont 
az Önkormányzati és Létesít-
ményi Önkéntes Tűzoltóságok 
szakmai versenyének, amelyen 
Szé kelykeresztúr csapata a 
má sodik helyen végzett.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A versenyt a Sürgősségi 
Ese tek Hargita Megyei 
Felügyelősége közösen 

szervezte a székelykeresztúri 
Pol gármesteri Hivatallal, az Ön-
kormányzat Önkéntes Tűzoltó-

ságával, a Hargita Megyei Civil 
Tűzoltók Szakmai Egyesületével 
és Hargita Megye Tanácsának 
támogatásával. Mint Péter Le-
vente főszervező, a helyi tűzoltó-
ság vezetője elmondta, 21 csapat 
jelentkezett Hargita megyéből, 
15 vett ténylegesen részt a ver-
senyen. A benevezett csapatok 
különböző gyorsasági, ügyességi, 
valamint szerelési próbán kellett 
bizonyítaniuk rátermettségüket. 
Egy tűzoltóautó ünnepi felvo-
nulásával, valamint ünnepi be-
szédekkel vette kezdetét a meg-

mérettetés. Az időjárás is kedve-
zett nekik, hiszen csak a verseny 
befejezte után kezdett esni az 
eső. Több mint száz érdeklődő 
figyelte a tűzoltók feladatait, je-
len voltak az öregfiúk is. Talán 
a leglátványosabb az volt, amint  
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.

TűzolTóságok szakmai versenye

Lánglovagok vetélkedtek

a székelyudvarhelyi választókör-
zetek elnökei és elnökhelyettesei 
ellen nyújtott be óvást a magyar 
Polgári Párt. a 3-as számú városi 
kerületi választóbizottság az óvás 
hatására – a jogi végzettség hiá-
nya miatt – huszonkét elnökből 
tizenötöt mentett fel, összefér-
hetetlenségre, részrehajlásra 
hivatkozva három helyettest bo-
csátott el. az érintettek nem fel-
lebbezhetnek, de akad, aki polgári 
peres úton vonja kérdőre az őket 
menesztőket. 

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

Óvást nyújtott be a székely-
udvarhelyi választókörze-
tekbe kijelölt elnökök és 

helyetteseik személye ellen a Magyar 
Polgári Párt, arra hivatkozva, hogy a 
városban kinevezett huszonkét vá-
lasztókörzeti elnökből tizenöt nem 
teljesíti a törvény által előírt köve-
telményeket. Elsődleges okként azt 
hozták fel, hogy érintetteknek nin-
csen jogi végzettsége, illetve többek 
esetében összeférhetetlenséget és 
részrehajlást feltételeztek, mivel a 
polgármesteri hivatalnál vagy annak 
alárendeltségébe tartozó intézmé-
nyeknél dolgoznak. A városi válasz-
tóbizottság elemezte a fellebbezést, 
és 2012/15-ös számú határozatával 

a jogi végzettség hiánya miatt tizen-
öt elnököt el is bocsátott. Felmen-
tették Antal Csillát, Balázsi Margit 
Enikőt, Barabás Zsuzsannát, Bíró 
Évát, Cseke Árkosi Katalint, Csiszár 
Odettet, Czika Editet, József Mári-
át, Lukács Csillát, Kelemen 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 in-
dokolja is menesztési döntését. 
Az elnököknél a jogi végzettség 
hiánya volt a döntő, esetükben 
nem fogadták el a részrehajlásra 
vonatkozó óvási érveket. Nem 
úgy az elnökhelyetteseknél, akik-
nek a tényleges avagy látszólagos 
pártatlanságát kérdőjelezték meg. 
Arra a kérdésünkre, hogy mit 
tehetnek a menesztettek, Rédai 
Zoltán József, a székelyudvarhelyi 
választási bizottság elnöke a tör-
vény vonatkozó betűit olvasta: 

bizottságuk döntése visszavon-
hatatlan és megfellebbezhetetlen. 
Az új elnököket és helyetteseiket 
a polgármester által összeállított 
lista alapján a prefektus ajánlásá-
val a megyei törvényszék elnöke 
sorsolja, nevezi ki – a városi vá-
lasztási bizottságnak nincs bele-
szólása 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 kerü-
leti választóbizottság határozatáról. 

– 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 politi-
kamentes civilszervezet, az alapító 

magánemberként, saját adózott 
jövedelméből biztosítja az anyagi 
hátteret. Tevékenységünknek nincs 
köze a pártpolitikához, alapítvá-
nyunk nem politikai preferenciák 
alapján segített sok ezer rászorulón 
(diákok, betegek, mozgássérültek, 
hátrányos helyzetűek, idősek), és 
nem politikai preferenciák mentén 
működött együtt közel száz Har-
gita megyei civilszervezettel, ezért 
a választóbizottságnak nincs oka 
megkérdőjelezni alkalmazottjaink 
pártatlanságának látszatát – közöl-
te Nemes Melinda, aki sértőnek és 
felháborítónak tartja, hogy a válasz-
tóbizottság a pártpolitikával hozza 
összefüggésbe az alapítvány önzet-
len segítségnyújtását. 

– A sajtóban szétkürtölt köz-
leményükkel sokéves munkánkat 
teszik tönkre. A Dr. Verestóy Attila 
Alapítvány munkaközössége hitel-
rontásért jogi eljárást kezdeményez 
– közölte Nemes Melinda. 

válaszTókÖrzeTi elnÖkÖkeT, alelnÖkÖkeT meneszTeTTek

Beperelik a választóbizottságot

szentegyházán tízből négyet cseréltek 

Szentegyházán öt választókörzet van. Mint megtudtuk, itt is voltak 
fellebbezések, melyek eredményeként két elnököt és két elnökhelyet-
test váltottak le. A 3-as számú körzet elnöke, Lázár Dénes és helyet-
tese, 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, il-
letve esetleges részrehajlásukat – például munkaviszonyban vannak 
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 Tankó Noémi lett.

Szavazókörzet. Huszonkét elnökből tizenötöt menesztettek fotó:  ifj. haáz sándor

Látványos bemútatókat tartottak az önkéntes tűzoltók
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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
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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
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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 I. emeleti, déli fekvésű, 
jó állapotban lévő lakás (pincével) a 
Testvériség sugárút 28. szám alatt 
(a Hargita Vendégváróval szemben), 
új ablakokkal, új konyhabútorral. 
Irányár: 28 000 euró. Telefon: 0728–
012611, 0728–012612.

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

KIADÓ 14 m2, 24 m2 és 29 m2-
es irodahelyiség Csíkszeredában, a 
Gál Sándor u. 16. szám alatt. Telefon: 
0266–371082, 0744–696514. (22007)

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 
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár-
milyen tevékenység kialakítására al-
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

jármű

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Za-
fira 1.6, 7 személyes, Euro 4-es, fris-
sen beírva most május 30-án, 2014-ig 
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 4-es, Euro 4-es, 1.4-es 
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, 5–2es 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 1.4-es motorral, Euro 
4-es, 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 1.4-es, Euro 4-es, 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 
km-re. 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), kishaszongépjárművek 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 autóvezetőoktató 
(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)

Sirassuk azokat, 
akik már nincsenek közöttünk,
azóta otthonuk a temető.
Itt maradtunk nélkülük,
semmi sem olyan már,
éljük napjainkat,
de belül valami fáj.

Fájó szívvel emlékezünk drága jó 
szüleinkre,

KAJTÁR KÁLMÁNNÉ
Dobos Erzsébet

halálának 3., valamint

KAJTÁR KÁLMÁN

halálának 4. évfordulóján. A jó Isten 
őrködjön örök álmuk fölött. Fia és 
családja – Csíkdánfalva. (21985)

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

falva: Fü  löp Klára – 0740–535990, 
Csík szentgyörgy: Czikó Ildikó 
– 0747–781698, Csíkszentkirály: 
Gerczuj Pi roska – 0744–912658, 
Csík szentmárton: Potyó István – 
0724–976659, Csíkszentmiklós: 
Kovács Zsu zsanna – 0746–350229, 
Csík szépvíz: László Ferenc – 0266–
325000, Nagytusnád: Pál Csaba – 
0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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 � lmszí-

nésznő 
1947. Ron Wood angol rockzenész, gi-

táros 

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 
özvegye

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. 

XII. Alfalvi Napok 

Alfalvi Napokat tartanak a hétvégén 
Gyergyóalfaluban. A programban gyermek-
napi kézműves-foglalkozások, sportrendez-
vények, koncertek, hagyományőrző műso-
rok, pályaavató, népdalest, utcabál, tűzijáték 
stb. szerepel. 

Sóskút-fesztivál

A Cimbora Gyermekek Klubja, a székely-
keresztúri Szitakötő Egyesület és a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont va-
sárnap szervezi a hagyományos Sóskút-fesz-
tivált a Székelykeresztúrhoz közeli fürdőhely 
szabadtéri színpadán. 

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

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

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

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

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

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

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

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

programajánló

Színház
A Csíki Játékszín társulata ma 11 órától 

a Csodaforrás című darabot játssza a Csipike-
bérleteseknek, 14 órától pedig A kiskakas 
gyémánt félkrajcára című bábelőadást láthat-
ják a kicsik a Csíki Játékszín Hunyadi Lász-
ló-kamaratermében. Szombaton 19 órától 
Gyergyócsomafalván lép színpadra a társulat a 
Tóték című előadással, melyet vasárnap 19 órá-
tól Gyergyószentmiklóson is bemutatnak. 

Gyermeknapi programok
Gyermeknap alkalmából Csíkszereda Pol-

gármesteri Hivatala szeretettel vár minden 
óvodás és iskolás gyermeket a Pető�  utca 39. 
szám alatti i� úsági szociális központ udvará-
ra. A szabadtéri gyermeknapi program ma 12 
órától kezdődik a MeseHetes zenekar koncert-
jével. A zenekar tagjai közel másfél órán át a 
leghíresebb magyar rajz� lmek betétdalaival és 
több, Walt Disney-sláger magyar változatával 
szórakoztatják a legkisebbeket. Ezt követően 
13.30-tól a Fakalinka és a pereputty című báb-
színházi előadást tekinthetik meg a gyerekek a 
Boszorka Bábcsoport előadásában.

*
A Székelyföldi Megyék Családprogramja 

keretében megyei gyermeknapi programok 
lesznek Csíkszeredában, a megyeháza oszlop-
csarnokában ma 10–13 óra között. A gyer-
meknapon lesz néptáncoktatás Ádám Kata-
linnal, kézműves-foglalkozások (nemezelés, 
gyöngyfűzés, fafaragás, gyermekjáték-készítés 
természetes anyagokból), illetve szórakoztató 
gyermekjátékok: arcfestés, hangszeroktatás, 
bábelőadás, ugrókötelezés, játszótér stb.

*
A Csíki Anyák Egyesületének szervezésé-

ben szombaton 11 órától a marosvásárhelyi 
Kővirág együttes ad koncertet a kicsiknek 
Csíkszeredában, a Pető�  utca 39. szám alatti 
i� úsági, szociális központ udvarán (az egykori 
Csipike Napközi Otthon). A gyermekeknek 
ingyenes, a felnőtteknek 6 lejbe kerül a belé-
pés. Az együttes gyermekdal- és mesealbumát 
a helyszínen meg lehet vásárolni. 

*
A Talentum Alapítvány játszóházba hívja 

a gyermekeket a Nemzetközi Gyermeknap al-
kalmával ma 16 órától a Mikó-vár előtti térre, 
kedvezőtlen idő esetén a Hargita Megyei Kul-
turális Központ Pinceklubjába.

Buborékok
A csíkcsicsói műkedvelő színjátszók va-

sárnap 20 órától mutatják be Csiky Gergely 
Buborékok című, háromfelvonásos vígjátékát 
a csíkcsicsói kultúrotthonban. Az előadást 
jelenlétével megtiszteli Kelemen Hunor volt 
kulturális és művelődésügyi miniszter, illetve 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke. Rendező: Bilibók Attila színművész, a 
Csíki Játékszín tagja. Szervező: Élő Emlékezet 
Egyesület. A belépés ingyenes, Hargita Megye 
Tanácsa támogatja.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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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 



Terasz
szabadidő
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Sorsoltunk!

A május 14–18. között megjelent skan di fel
adványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Biró Teréziának 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv
vel jutalmazunk.
 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.
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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
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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)!


