
 A székely összefogás lángjA

Őrtüzek gyúltak 
Az RMDSZ Hargita Megyei Szervezetének kezdeményezésére tegnap este hetven Hargita 

megyei településen gyújtották meg a székely összefogás tüzét. A valamikori székely végvárak 
lármafáinak mintájára fellobbant őrtüzek azt jelezték: ismét veszély fenyegeti közösségünket.
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europA nostrA-díj

Székelyföldet 
ünnepli Európa

A 2012-es Europa Nostra-
díjak hat nagydíjának egyi-

kével tüntette ki Kovács Piros-
kát, a máréfalvi Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesület 
alapítóját az Európai Bizottság és 
az Europa Nostra szervezet júni-
us 1-jén Lisszabonban. „Ez 
a díj nem egy embernek 
szól, ez Máréfalva, Hargita 
megye, Székelyföld sikere is” – 
nyilatkozta Kovács Piroska.

Az összetArtozást 
ünnepelték

Trianonra 
emlékeztek

A politikai és más szerveze-
tek számos megemlékezést 

tartottak Trianon emlékére teg-
nap, illetve az elmúlt hétvégén. 
Farkaslakán közel háromszáz 
ember állta körül a trianoni 
emlékművet vasárnap, megtar-
tották a honismereti biciklitú-
rát, Székelyudvarhelyen 
a Millenniumi emlék-
műnél és az Emlékezés 
Parkjában is megemlékezést 
tartottak.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Ahol iskolát építenek, ott 
a jövőt alapozzák meg 12
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3 4Bunta Levente: 
Szász Jenő szekus

Lármafa gyúlt a Nagyoldalban. Bajt jelez foTó: ifj. hAáZ sándor

Bronzérmes 
az Sk

Ballagás
A ballagási ünnepségek 

előtt arra számítottam, hogy 
közhelyek sokaságát puffogtat
ják majd el a szónokok, hogy 
nagybetűs életről, meg 
búcsúról, meg alma ma
terről fognak sokszor 
hallott mondatokat ismétel
getni. De csalódnom kellett. 
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     sarány István

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,4648î
1 amerikai dollár USD 3,6231ì
100 magyar forint HUF 1,4602î



közélet

Körkép2. oldal |  2012. június 5., kedd

hirdetés

Gyakran felmerülő probléma, 
hogy sok kiskutya marad ár-
ván, gazdira várva a menhe-
lyeken, esetleg az utcán kó-
borol, mivel a felelőtlen gaz-
dák egyszerűen kidobják, ki-
rakják őket. Ennek egyik oka, 
hogy sok állattartó nem ivar-
talaníttatja kutyáját, illetve 
nem oldja meg a vemhesség 
megelőzését más módon. 

Az állatvédelem fontos ré-
sze a nem tenyésztésre szánt 
egyedek ivartalanítása, ez a ru-
tin beavatkozás ma már részét 
képezi a felelős kutyatartásnak, 
amely mind a kutyának, mind 
a tulajdonosának és a lakókör-
nyezetének is előnyére szolgál. 
A kutyák évente kétszer cikli-
kusan ivarzanak, ezt hívják a 
szuka kutyák tüzelésének. A 
folyamat átlagosan három hé-

tig tart, majd hat-nyolc hónap 
múlva ismétlődik, a nőstények 
ilyenkor készek a párzásra. A 
tüzelő szukák illatanyagaikkal 
akár nagyobb távolságokból is 
vonzzák a kan kutyákat. A szu-
kák ivartalanítása során műtéti-
leg eltávolítjuk a petefészkeket 
és a méhet. Az ilyen kutya többé 
nem ivarzik, és nem tenyészthe-
tő. Ezt a beavatkozást minden, 
nem tenyésztés céljából tartott 
szuka kutya esetében javasoljuk 
elvégeztetni.

Az ivartalanítás számos 
előnnyel jár:

– megszűnnek a tüzelési 
időszak jellegzetes problémái, 
(idegen kan kutyák a ház kö-
rül, kutyasétáltatás időzítése, a 
lakásban sok kellemetlenséget 
okozó vérzés és váladékozás), 

– nem kell házi őrizetben 
tartani kutyánkat a kényes na-

pokon, amely sok bonyodalom-
mal jár,

– csökkenthetjük a véletlen 
túlszaporulatot, és az utcán kó-
borló kutyák számát,

– számos olyan gyakori, 
idősebb korban kialakuló, sú-
lyos betegségtől óvhatjuk meg 
kedvencünket, mint a gennyes 
méhgyulladás, emlők (tejmiri-
gyek) daganatos elváltozásai, 

– nem alakul ki a lakásban 
tartott ebeknél gyakori álvem-
hesség, megszűnnek az ezzel járó 
kellemetlenségek és betegségek 
(emlőgyulladás, tejtermelés),

– az ivartalanított szuka 
kevesebbet érintkezik idegen 
állatokkal, ezért csökken a bal-
esetek és a fertőzések veszélye. 
(folytatjuk)

dr. sándor Zsolt állatorvos
(Kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kEdvEnc   A kutyák szAporodásánAk mEGElőzésE

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Ag-

rárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan 
bejegyzett lovas egyesületek, klubok támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye 
azon településeken találhatók, amelyek önkormányzata tagja Hargita Megye Taná-
csa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei lovas egyesületek
A pályázatok célterületei:
Lovas egyesületek rendezvényeinek támogatása:
Lovak mobil szálláshelyeinek bérlése
Lovak szállítási költsége hivatalos nemzeti és nemzetközi versenyekre
Takarmányozási költségekhez való hozzájárulás
Díjazási költségek
Más, szervezési, anyagi és szolgáltatási költségek

Előirányzott keretösszeg: 32.000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, pályázási űrlap, pályázási útmutató igényelhető a közhasz-

nú egyesület székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita Megye Ta-
nácsának 244/B. irodájában, telefon: 0740–169 850, 0740–122 490, e-mail cím: 
avramcamelia@hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Megye Ta-
nácsának 244/B. irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

A Hargita megyei székhelyű Henix cég vízgazdálkodási engedély 
kibocsátását kéri a Bákói Szeret Vízügyi Igazgatóságtól homok és 
kavics kitermelésére Hargita megyében, a gyimesközéploki Eszter-
ben.

Az engedély igénylése az 1996/107-es vizek törvénye és ennek 
utólagos módosításai értelmében történik.

A kérelmezéssel kapcsolatos információkat, észrevételeket és 
ajánlatokat jelezhetik a Henix cég székhelyén, Gyimesközéplok 388. 
szám alatt, tel.: 0266–339 931, valamint a 

bákói vízügynél, a Cuza Voda utca 1. szám alatt, tel.: 0234–541 
646, munkanapokon 8 és16 óra között.

A WILLEX KFT. Gyergyóújfalu 547. szám, Hargita megye
értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyóújfalu  544/A. és 766/A. szám alatti te-

lephelyeken folytatott FAFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG működtetéséhez 
a környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk meg-
tekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312 454, 0266–371 
313, fax: 0266–310 041. 

Az ALBA ROYAL 21 KFT. értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Fürdő 
utca 50. szám alatt található ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ MŰANYAGHULLA-
DÉK ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA működtetéséhez a környezetvédelmi 
engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk meg-
tekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon be-
lül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az 
észrevételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312 454, 0266–371 
313, fax: 0266–310 041. 

Hangyabollyá változott székely-
udvarhely az elmúlt hétvégén, 
ünneplőbe öltözött a város ap-
raja-nagyja. négy iskola végző-
seit búcsúztatták: a kós károly 
szakközépiskoláét, a tamási 
áron Gimnáziumét, a dr. palló 
Imre zene- és képzőművészeti 
szakközépiskoláét, valamint a 
Baczkamadarasi kis Gergely 
református kollégiumét.

radó Krisztna
Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Szülőkkel, rokonokkal telt 
meg pénteken reggel kilenc 
órakor a Kós Károly Szak-

középiskola udvara, ahol a végzős 
diákok kicsengetési ünnepségét 
tartották. Öt nappali és egy esti 
tagozatos osztálytól, összesen 160 
fiataltól vettek búcsút az intéz-
mény vezetői és diáktársaik. El-
sőként Végh Jenő, a tanintézmény 
igazgatója látta el jó tanácsokkal 
a végzősöket. Figyelmeztette a 
ballagókat, hogy az iskolakapun 
kilépve az életük egyre nehezeb-
bé válik, de ne csüggedjenek, ha 
kudarcok érik is, mert minden-
ki megtalálja otthonát világban.  
Útravalóul Kós Károly intelmei-
vel tarisznyálta fel őket: a jövőben 
menni, cselekedni és alkotni kell. 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere, majd Sófalvi Lász-
ló, Hargita megye tanácsának al-
elnöke mondta el búcsúbeszédét 
a felnőttkor felelősségébe lépő 
diákoknak, arra kérve őket, ha el 
is mennek, térjenek majd vissza 
szülőföldjükre. A kicsengetési ün-
nepség végén, a hagyományokhoz 
híven, a végzős diákok átadták a 
tudás szellemét, az értékeket meg-
őrző kulcsot a tizenegyedikesek-

nek, majd a ballagók is elbúcsúz-
tak iskolájuktól és tanáraiktól.

A Tamási Áron Gimnázium-
ban péntek reggel 113 diákot 
búcsúztattak. Laczkó György, az 
intézmény igazgatója arra buz-
dította a végzősöket, hogy a szé-
kelység nagyjaink nyomdokain, 
például Tamási Áronén indulja-
nak el. Göthér Gergely római ka-
tolikus plébános, Bunta Levente 
polgármester és Ványolós István 
tanfelügyelő, szólt a ballagókhoz. 
A magyar irodalmi tantárgyverse-
nyeken jeleskedő Fábián Andor 
is beszédet mondott, őt követte 
Csula-Albert Andrea szavalata. 
Sándor Zsombor, az iskola har-
madikos tanulója pedig énekelt. 

A kicsengetések soroza-
ta szombaton folytatódott: a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégiumból 53 di-
ákot búcsúztattak. A végződök 
átvonultak a belvárosi református 
templomba, ahol Antal Zoltán, 
a Székelyudvarhelyi Református 
Egyházmegye esperese búcsúz-

tatta őket igehirdetése alatt. Be-
szédet mondott Tőkés Zsolt, az 
iskola igazgatója, dr. Pap Géza, 
az Erdélyi Református Egyház-
kerület püspökének szavait Kató 
Levente tanügyi tanácsos közve-
títette. A szavalatok és beszédeket 
követően ünnepélyesen átadták 
az iskola zászlóját. 

A Dr. Palló Imre Zene- és 
Képzőművészeti Szakközépis-
kola 43 végzősét a művelődési 
házban búcsúztatták. A szavala-
tok mellett számos kórusművel 
színezték az ünnepséget, többek 
közt az István a király című rock-
opera néhány tételével. Bodurian 
János, az iskola igazgatója be-
szédében felelevenítette, annak 
idején mennyire nehéz volt ezt 
a művet beszerezni lemezen, de 
most egy hivatalos ünnepségen 
is szabad énekelni. Őt követte 
Bunta Levente, Sófalvi László és 
Dáné Szilárd magyar szakos tan-
felügyelő beszéde. A köszöntések 
után díjazták a kimagasló ered-
ményeket elért tanulókat.

Kós Károly-i intelmek: menni, cselekedni, alkotni fotó: radó krisztina

néGy középIskolA véGzősEI BAllAGtAk

Erkölcsi útravaló diákoknak
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Körkép
társadalom

fizetett politikai hirdetések

Budapest és Székelyudvarhely 
között testvérvárosi kapcso-
lat jöhet létre – jelentette ki 
tegnap délben a Millenniumi 
emlékoszlopnál tartott sajtótá-
jékoztatóján Szász Jenő, a Ma-
gyar Polgári Párt (MPP) helyi 
szervezetének polgármesterje-
löltje. 

radó krisztina

Tarlós István régi jó isme-
rője a székely anyaváros-
nak. Barátjaként fogadta 

el a határon túl élő magyarokat, 

és sokat segített az árvíz sújtotta 
közösségen is. Most sem jött üres 
kézzel, ugyanis egy főpolgármes-
teri szándéknyilatkozatot hozott 
magával Udvarhely és Budapest 
testvérvárosi kapcsolatának lét-
rehozásáról – magyarázta Szász 
Jenő. Hozzátette, az összetartozás 
napjának ünneplésén nem lehet 
méltóbb pont, mint egy ilyen 
kapcsolat megpecsételése. A kap-
csolat kialakításával a város olyan 
vérkeringésbe kerül bele, amely 
nemcsak Udvarhely létezését fog-
ja meghatározni, hanem az itt élő 

emberek életét is: a köznyelvben 
székely anyavárosként szereplő 
Udvarhely Székelyföld fővárosává 
válhat. 

Tarlós István, Budapest főpol-
gármestere a 2010-ben megvaló-
sított testvéri összetartozás tör-
vényrendeletének elfogadása után 
magasabb szintre szeretné emelni 
barátságát az itt élő magyarokkal, 
ezért szándéknyilatkozatában ki-
jelentette, hogy a felek által rög-
zített időpontban alá fogják írni a 
polgárok javát szolgáló testvérvá-
rosi kapcsolat szerződését. 

Bunta Levente, Székelyud-
var-hely polgármestere meg-
hívást intézett Tankó László 
(EMNP), valamit Csedő At-
tila független polgármester-
jelöltekhez egy, a napokban 
tartandó megbeszélésre. A 
városvezető nem hajlandó 
Szász Jenővel egy asztalhoz 
ülni, mivel szerinte az MPP 
polgármesterjelöltje szekus, 
a néppártosok viszont azt 
mondják, csak akkor van ér-
telme egy ilyen fórumnak, 
ha azon minden jelölt részt 
vesz.

 
hNU-információ

Székelyudvarhely polgár-
mestere annak szellemé-
ben hívta tárgyalóasztal-

hoz a jelölteket, hogy a válasz-
tások utáni teendőkről essen 
szó. Ugyanakkor jónak látná, 
ha a megbeszélésen sor kerül-
hetne a pártok programjainak 
közös pontjairól való tárgya-
lásra. Bunta Levente kifejtette, 
Székelyudvarhely lakosai pon-
tosan tudják, hogy a város sor-
sa nem a választási kampánytól, 
hanem az azt követő négy év 
megvalósítható terveitől függ. 
Az RMDSZ polgármesterje-
löltje hozzátette, véleménye 
szerint a helyi tapasztalatok 
alapján az elkövetkezendő pár 
napban bizonyos pártoktól a 
választók már nem számíthat-
nak valós választási üzenetekre, 
ehelyett, városhoz méltatlan 
sárdobálással, választókat zava-
ró, mocskolódó szórólapokkal 
találkozhatnak. Bunta Leven-
te polgármester kijelentette, 
hogy nem fog Szász Jenővel, 
az MPP jelöltjével egy asz-
talhoz ülni, a korábbiakban a 

székelyudvarhelyiekkel szem-
ben tanúsított méltatlan ma-
gatartása miatt. Bunta ugyan-
akkor kijelentette: Szász Jenő 
szekus, s ezt holnap dokumen-
tumokkal is tudja igazolni. 

– Meggyőződésem, hogy 
nem tévedek, amikor kijelen-
tem:  a székelyudvarhelyiek 
nem vitatkozást akarnak. A 
székelyudvarhelyieknek renge-
teg idejük volt megtapasztalni, 
hogy mennyire képes egy rosszul 
működő tanács a fejlődés útjába 
állni, amikor a közös gondolko-
dás helyett állandó sárdobálás, 
pereskedés, gáncsoskodás van. 
A székelyudvarhelyieknek tel-
jesen igazuk van, amikor felelős 
városvezetést akarnak időpa-
zarló vitatkozás helyett, hiszen 
a polgármester és a tanács azt 
igyekszik megvalósítani, amit 
ők szeretnének – közölte a pol-
gármester, hozzátéve, megbe-
szélésre hívja a jelölteket, nem 
vitára. Bunta azt is tudatta, 
Csedő Attila moderátor és nyil-
vánosság feltételével elfogadta a 
felkérést, a beszélgetés kedden, 
június 5-én 19 órától zajlana.

Az Erdélyi Magyar Nép-
párt székelyudvarhelyi szerve-
zete és polgármesterjelöltje, 
Tankó László viszont csak ak-
kor látja értelmét egy ilyen fó-
rumnak, ha azon mind a négy 
polgármesterjelölt részt vesz. 
„A jelöltekről a városnak kell 
döntenie, nem egyik vagy má-
sik résztvevőnek, önkényesen. 
Bunta Levente csak két jelölttel 
kíván egy asztalhoz ülni, Szász 
Jenő pedig még válaszra sem 
méltatta a múlt heti néppárti 
vitafelkérést” – áll a néppárt 
szerkesztőségünkhöz eljutta-
tott közleményében.

UdvArhELyEN Járt tArLóS IStváN 

Testvérvárosunk lehet Budapest
ELMArAdhAt A PoLgárMEStErJELöLtEk vItáJA

Bunta: Szász Jenő szekus

Az elmúlt hét végén több ballagási ünnepségen is részt 
vettem, kellemes kötelességből. Mindig torokszorító érzés 
végighallgatni az érzelmektől áthatott beszédeket, az is-
kolától és társaiktól búcsúzó diákokat, megható látni az 
ünneplőbe öltözött ballagókat, tanáraikat, szüleiket, az 
ünnepi díszben pompázó iskolákat, a virággal elborított 
ünnepelteket. A látottak-hallottak azonban mintegy cáfol-
ták azt az egyre elterjedtebb vélekedést, miszerint „ezek a 
mai fiatalok” nem kötődnek semmihez, nem érdekli őket 
semmi, számukra nincs értéke a tanulásnak, a tudásnak, 
hogy semmi más nem jár az eszükben, mint a buli, a pénz-
költés, a szórakozás.

Ehelyett azonban mit láthattam: népviseletbe öltözött 
gyermekeket, akik büszkén viselték az örökölt vagy kölcsön-
kért szőttes ruhadarabokat, akik valóban elérzékenyülve 
búcsúztak egymástól, tanáraiktól és iskolájuktól. Fiatalo-
kat, akiknek búcsúbeszédeiből kiderült, hogy nem hiába 
koptatták az iskolapadokat tizenkét évig, mert a – szá-
munkra érthetetlen léhaság, lazaság mellett – tanultak. 
Tudományos és szakmai ismereteket sajátítottak el, emellett 
pedig nevelésben is részesültek, megtanultak közösségben és 
közösségként viselkedni, szükség esetén egymásra figyelni. S 
megtanultak beszélni, gondolataikat szépen és szabatosan 
kifejezni. Legalábbis ezt bizonyították a szónokok.

A ballagási ünnepségek előtt arra számítottam, hogy 
közhelyek sokaságát puffogtatják majd el a szónokok, 
hogy nagybetűs életről, meg búcsúról, meg alma materről 
fognak sokszor hallott mondatokat ismételgetni. De csa-
lódnom kellett. S ez a csalódás kellemes volt. Jólesett meg-
tapasztalni, hogy az éppen választási kampányban lévő 
politikusok nem kívántak szerepelni – legalábbis egyet 
sem láttam-hallottam azokon az ünnepségeken, amelye-
ken részt vettem. Jólesett hallani, hogy a diákok mennyire 
felkészülten, árnyaltan mondták el mondanivalójukat. A 
szószólókat ők maguk választották ki osztályközösségeik-
ből, így személyük a közösség bizalmát élvezte, az általuk 
meg fogalmazottak is bizonyára a többség álláspontját, 
véleményét tükrözték.

Azt a következtetést vontam le magamnak, hogy ezek 
a gyermekek – ahogy szeretjük hinni, tudni őket –, ezek a 
fiatalok céltudatosabbak, érettebbek, mint amilyeneknek 
mi, szülők gondoljuk.

A gyermekek, fiatalok kisebb-nagyobb mértékben meg-
tették eddig, amit tenniük kellett. Hogy milyen mértékben, 
kiderül a közelgő érettségi vizsgákon, egyetemi felvételiken. 
Kiderül, hogy mire elég az a tudásanyag, amit elsajátítot-
tak, s az is kiderül, hogy ezt a tudást miként tudják előad-
ni, tálalni, szintetizálni.

Az érettségi is csak egy mérföldkő, fordulópont lesz 
életükben. Az első komolyabb siker vagy… kudarc. Olyan 
siker vagy olyan kudarc, amely meghatározza a következő 
évek történéseit.

Addig is azonban még merüljünk el a ballagások fel-
emelő hangulatában, éljük át torokszorító érzését, és bíz-
zunk abban, hogy megfelelő tudással, tapasztalatokkal 
ruháztuk fel ezeket a gyermekeket és fiatalokat. Iskola és 
család karöltve.

Ballagás

      NézőpoNt n Sarány István



Galambdúcos székely kapun 
lehet megközelíteni Zetelaka 
vasárnap felavatott óvodáját 
és általános iskoláját. A hat 
éve megálmodott, tetemes be-
ruházás igazi összefogás ered-
ménye.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A helyi mesteremberek 
munkáját dicsérő, ha-
gyományos díszítésű 

székely kapu alá gyűlt össze az 
ünneplő közösség. Nagy Attila, 
a kapubizottság tagja bemutatta 
a székely kapuk múltját, jelenét 
Zetelaka községben, ugyanak-
kor reményét fejezte ki, hogy a 
bizottság értékmentő munkájá-
nak köszönhetően biztos jövő-
jük is van a kapuknak a települé-
sen. Elmondta, „a székely kapu 
a közösség fájának gyökere, ha 
régi kaput újítunk fel, akkor a 
régi gyökereket ápoljuk, új kapu 
építésével pedig új gyökereket 
eresztünk, amelyek megtarta-
nak minket a történelem viha-
raiban”.

Borboly Csaba, Hargita Me-
gye Tanácsának elnöke szerint 
hosszú évek értékmentő munká-
ját jelképezi a felállított székely 
kapu, amelyet immár Európában 
is elismertek.

– Aki iskolát épít, jövőt épít, 
és Zetelaka jó példája annak, 
hogy a hagyományainkra tá-
maszkodva, helyesen megélve 
és kemény munkával, a jelenben 
hogyan lehet és kell biztos jövőt 
építeni – mondta a tanácselnök, 
aki székely zászlóval ajándékozta 
meg az iskolát.

A Belső utcai épületet hat 
éve megálmodó Ilyés András 
volt igazgató Bondor István 
egykori főtanfelügyelőnek, vala-
mint Antal István képviselőnek 
mondott köszönetet, hogy a 
zetelaki intézmény – egyedüli-
ként Udvarhelyszékről – beke-
rült abba az országos programba, 
amely új óvodák és iskolák építé-
sét támogatta. 

– Mindenki embernek szüle-
tik, azonban székellyé csak neve-
léssel válhatunk, és a család után 
az iskola a nevelés legfontosabb 

színtere. Olyan lesz a jövő nem-
zedéke, amilyen a ma iskolája 
– ehhez a pótolhatatlan nevelő 
munkához kívánok kitartást a 
pedagógusoknak – mondta An-
tal István. Az országgyűlési kép-
viselő hangsúlyozta: Zetelaka 
elsőként került be a sportcsar-
nok építési programba is, hiszen 
a helybéliek akkoriban „a szö-
vetség zászlóját, az összefogást 
lobogtatták”. Antal úgy vélte, 
a helybéliek sorsát helybéliek-
re, itt születettekre kell bízni, s 
mint mondta, a szövetség min-
dig mögöttük áll, támogatja tö-
rekvéseiket.

Az 1 millió 400 ezer lejest be-
ruházáshoz Hargita Megye Ta-
nácsa 394 ezer lejjel járult hozzá. 
Sebestyén Elemér iskolaigazgató 
ehhez annyit fűzött hozzá: „ahol 
iskolát építenek, ott a jövőt ala-
pozzák meg”.

A köszöntők sorát az általá-
nos iskolások éneke zárta, akik 
így köszönték meg, hogy korsze-
rű iskolában tanulhatnak a dü-
ledező, életveszélyes régi épület 
helyett.

A politikai és más szervezetek 
számos megemlékezést tartottak 
Trianon emlékére tegnap, illetve 
az elmúlt hétvégén. Farkaslakán 
közel háromszáz ember állta kö-
rül a trianoni emlékművet vasár-
nap, megtartották a honismereti 
biciklitúrát, Székelyudvarhelyen 
a Millenniumi emlékműnél és az 
Emlékezés Parkjában is megem-
lékezést tartottak.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az Erdéleyi Magyat 
Nemzeti Tanács ud-
varhelyi szervezete és a 

Székelyudvarhelyi Székely Ta-
nács szervezésében a nemzeti 
összetartozás szellemében idén 
is megemlékeztek a trianoni or-
szágdarabolásról. Tegnap délután 
fél hattól a Millenniumi em-
lékműnél többek közt beszédet 
mondott Nagy Pál, az EMNT 
udvarhelyszéki elnöke, illetve 
Dósa Barna az SZNT elnöke, de 
felszólalhatott bárki, aki a szívén 
viseli Trianon ügyét. 

A nemzeti összetartozás nap-
jának tiszteletére a Magyar Polgári 
Párt is szervezett megemlékezést. 
Az Emlékezés parkjában számos 
szavalat, vers és ének hangzott el. 
Beszédet mondott Hegyi Sándor 
református lelkész, Szász Jenő pol-
gármester-jelölt, valamint Tarlós 
István, Budapest főpolgármestere. 
Az esemény himnuszénekléssel zá-
rult.

A Székely Honismeretért Ba-
ráti Kör harmadik alkalommal 
rendezte meg a Biciklivel Trianon 
gyalázatáért elnevezésű honisme-
reti biciklitúráját. Tizennégyen 
vágtak neki az útnak: a túra folya-
mán olyan emlékműveknél álltak 
meg, amelyeknek valamiképpen 
kötődésük van Trianonhoz. Idén a 
Homoródmenti falvakba látogattak 
el a bringások, Székelyudvarhelyre 
beérkezve a Vasszékelynél fejezték 
be túrát. A csapat elégedett volt, jó 
hangulatban zárta a napot. A hosz-
szabb útvonalnak köszönhetően 
száz kilométeres utat tettek meg, 
amit kényelmesen mindenki végig 
tudott kerekezni.
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A székely kapu a közösség fájának gyökere 

Honismereti biciklitúra. Nyeregbe pattanva emlékeztek Trianonra

> Fókuszban a nemlátók. Tizen-
négy éve alapítványba tömörültek, így 
is segítik egymást Székelyudvarhelyen 
a nemlátók – dédelgetett álmuk, hogy 
mások is megismerjék őket és világu-
kat. Tankó László, az Erdélyi Magyar 
Néppárt székelyudvarhelyi polgármes-
terjelöltje, csütörtökön a Nemlátók 
Reménység Alapítvány vendége volt, 
ahol a látási nehézséggel élőkkel be-
szélgetett. A vendéglátók elmondták: 
nyilvánosságra vágynak, hiszen ők is 
a székelyudvarhelyi közösség részei, 
együtt akarnak, és együtt is tudnak élni 
látó társaikkal. Ennek legjobb bizonyí-

téka, hogy zenekaruk is van, amellyel 
lakodalmakon biztosítják a jó hangu-
latot. A Nemlátók Reménység Alapít-
vány egyébként egy hasonló dél-tiroli 
alapítvány támogatásával jött létre 1998 
májusában. A külföldi segítség azóta is 
töretlen: anyagi támogatásukkal a helyi 
közösség kisbuszt vásárolt, amelyet ki-
rándulásokra használnak, de esetenként 
betegszállításra is alkalmas. Emellett 
az alapítvány szorosan együttműködik 
az Országos Nemlátók Szövetségének 
Hargita–Kovászna megyei fiókszer-
vezetével. Tankó László szerint nyílt 
napok keretében biztosítani kell a nyil-

vánosságot a nemlátóknak is, nem szo-
ríthatják ki őket a székelyudvarhelyi 
közösségből.  

> A pénzek leosztásában Udvarhelyt 
negatívan kezelték. Székelyudvarhely az 
elmúlt években az állami és megyei pén-
zek leosztása terén negatív elbírálásban ré-
szesült, hiába van a városnak RMDSZ-es 
elöljárója – hangzott el az Erdélyi Magyar 
Néppárt udvarhelyi sajtótájékoztatóján 
hétfőn, június 4-én. Dósa Barna, a néppárt 
Hargita megyei tanácsosjelöltje felhívta a 
figyelmet, hogy Borboly Csaba, Hargita 
megye tanácselnöke a költségvetési alapok-

ból kevesebb pénzt juttatott Udvarhelynek 
az elmúlt négy évben, mint amennyit a 
kampányban felhasznált reklámanyagokra 
fordított. A néppárt a munkahelyterem-
tést tekinti elsődleges feladatának, a költ-
ségvetési keretet pedig pártpolitikai színe-
zettől függetlenül, számarányosan fogják 
elosztani. Hargita Megye Tanácsa reklám-
ügynökségként működik – jelentette ki 
Sorbán Attila. A néppárt Hargita megyei 
tanácselnökjelöltje kifejtette, a jelenlegi ta-
nácselnök más tollával ékeskedik, el akarja 
hitetni, hogy minden az ő érdeme, azt is fel-
avatja, amit a települések önkormányzatai 
saját erejükből hoztak létre. hí
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Korszerű tanintézet épült zetelaKán

Ahol iskolát építenek, 
ott a jövőt alapozzák meg

az összetartozást ünnepeltéK

Trianonra emlékeztek

HirdeTés

Hargita Megye Tanácsa az 2003/52. számú törvény előírásai 
alapján kifüggesztette,  weboldalán megjelentette és közli a követ-
kező tervezetet:

Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa által Hargita megye 
részvételének jóváhagyásáról az INTERREG IVC program kereté-
ben megvalósított ENGAGE nemzetközi projekt kivitelezésében.

A határozattervezet tanulmányozható Hargita Megye 
Tanácsánák weboldalán, a www.hargitamegye.ro címen, valamint a 
megyei tanács főbejáratánál található hirdetőtáblán.

Az esetleges észrevételek megoldására a hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül rendelkezésükre áll Kiss Zoltán, Hargita 
Megye Tanácsa Kancelláriájának tanácsosa (229. iroda).



Átadták vasárnap Homo-
ródfürdőn a Borvizek útja pro-
jekt keretében felújított ás-
ványvízforrást és környékét. A 
Hargita Megye Tanácsa által, 
Szentegyháza önkormányza-
tával együttműködve végzett 
beruházás részeként utcát és 
sétányt, árkokat parkot, támfa-
lat, lépcsőket, utcai bútorzatot, 
átereszt, forráspavilont, födött 
gyalogoshidat, faszerkezetű 
medencét, valamint autóbusz-
megállót és közvilágítást alakí-
tottak ki.

HNU-információ

Jelen volt az avatón Borboly 
Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke, Burus Mária 

Ella, Szentegyháza polgármestere 
és dr. Verestóy Attila szenátor is. 
Borboly Csaba beszédében azt 
mondta, arra törekednek, hogy 
a turisták ne csak átsuhanjanak 
tájainkon, hanem hosszabb időt 
töltsenek Székelyföldön.

– Olyan infrastruktúrát kell 
kiépíteni, hogy a kirándulók ne 
csak egy pohár vízre vagy fagyira 
álljanak meg, hanem itt töltse-
nek néhány napot. Örülök, hogy 
Szentegyháza önkormányzata úgy 
döntött, részt vesz a projektben, 
hiszen ez hosszú távon jó befek-
tetés a településnek – jelentette ki 
a tanácselnök. Burus Mária Ella 
polgármester szerint erős hitnek, 
cselekvő akaratnak köszönhetően 
sikerült kivitelezni a Borvizek út-
ját Homoródfürdőn.

– Örülhetünk annak, hogy 
ebben a csodálatos természeti 

környezetben igazi kikapcsoló-
dási hely létesült, ezzel is hozzájá-
rulva ahhoz, hogy újra felidézzük 
Homoródfürdő egykori hangula-
tát – mondta a polgármester.

Verestóy Attila szenátor az 
egységes érdekképviselet fontos-
ságát hangsúlyozta.

– Ebből a megvalósításból is 
látszik, csak együtt, önökkel tu-
dunk építeni, eredményeket el-
érni. Azzal, hogy 1989-ben nem 

pártokat alapítottunk, hanem 
egy szövetséget hoztunk létre, 
a Kárpát-medencében egyedül 
ebben az országban sikerült 
olyan erős politikai érdekkép-
viseletet működtetni, amely 
mindig tényező volt, ellenzék-
ben is. Ma olyan időket élünk, 
amikor szükség van az emberek 
bizalmára, mert ha nincs mö-
göttünk a romániai magyarság, 
ezen belül a székelység, akkor 

szavaink semmit sem érnek. Egy 
feldarabolt, megosztott magyar-
ságnak nem lesz politikai súlya 
és így esélye arra, hogy az ország 
dolgaiba beleszóljon, hogy saját 
maga irányítsa sorsát – fejtette 
ki a szenátor.

Az avatóünnepségen tájéko-
zódási versenyt rendeztek gye-
rekeknek, a borvízforrás mellett 
felállított színpadon pedig fellé-
pett a szentegyházi néptánccso-

port. A megyei tanács az esemény 
alkalmával díjazta Szentegyháza 
kiemelkedő személyiségeit: Be-
nedek Klárát, a Tamási Áron 
Általános Iskola nyugalmazott 
igazgatóját, Kádár Leventét, a 
Mártonffi János Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatóját, Haáz 
Sándor zenetanárt, a Szentegyhá-
zi Gyermekfilharmónia vezetőjét, 
valamint Burus Mária Ella pol-
gármestert. A részt vevő gyerekek 
megtekinthették a megyei tanács 
hegyimentő közszolgálatának új 
felszereléseit, kipróbálhatták a 
mentésre használt járműveket, va-
lamint a kötélpályát.

A Borvizek útja projektet 
a Phare 2004–2006, Nagy Re-
gionális Infrastruktúra-projek-
tek programból finanszíroz-
ták, célja az ásványvízforrások 
környezetének modernizálása, 
területrendezése, a projektben 
részt vevő településeken a tu-
rizmus és a gazdasági élet fel-
lendítése. Hargita megyéből 
Csíkszereda (Zsögödfürdő), 
Székelyudvarhely (Szejkefürdő), 
Tusnádfürdő, Borszék, Szent-
egyháza (Homoródfürdő), 
Gyergyóremete vesz részt benne. 
A szerződés összértéke Hargita 
megyében 4 974 252,21 euró, 
amiből 1 796 700 euró, azaz a 
szerződés értékének 36 százalé-
ka Hargita Megye Tanácsa és a 
részt vevő helyi önkormányzatok 
hozzájárulása. A homoródfürdői 
beruházás értéke több mint 300 
ezer euró, Hargita Megye Ta-
nácsa megközelítőleg 53 ezer 
euróval járult hozzá a projekt le-
bonyolításához.

Nagy érdeklődésnek örvendett 
Kápolnásfaluban az RMDSZ he-
lyi szervezete által június 3-án 
rendezett falufórum, amelyen 
Péter Ferenc polgármesterje-
lölt mellett részt vett Borboly 
Csaba, az RMDSZ Hargita me-
gyei tanácselnökjelöltje, Antal 
István parlamenti képviselő és 
Birtalan József megyeitaná-
csos-jelölt is.

HNU-információ

Bemutatkozott a fórumon 
a polgármesterjelölt és 
a helyi tanácsosjelöltek, 

akik ismertették a szövetség ter-
veit, elképzeléseit a településen, 
illetve a felmerülő kérdésekről, 
megoldásra váró feladatokról 
egyeztettek. Abban mindenki 
egyetértett, hogy közös akarat 
nélkül nem lehet jövőt építeni 
Székelyföldön, szükség van az 

egységes képviseletre mind helyi, 
mind megyei és országos szinten. 
Borboly Csaba tanácselnökjelölt 
kiemelte: ezekben a napokban 
nem lehet úgy beszélni Székely-
földről, hogy ne említenénk a 
máréfalvi Kovács Piroska nénit 
és a székely kapukat, értékeinket. 
Borboly szerint olyan emberek-
re van szükség, akikre számíta-
ni lehet nemcsak kampányban, 
hanem a mindennapok kemény 
munkájában is. Szerinte erre ga-
rancia az új csapat, amelyet támo-
gatni fog a szövetség. Elmondta, 
most van lehetőség a változtatás-
ra Kápolnásfaluban, mert a múlt 
tapasztalatai alapján a megfelelő 
politikai támogatottság nélkül a 
község lemarad a fejlődésben a 
megye többi településétől. A fó-
rumon a máréfalvi Rozetta nép-
tánccsoport előadással örven-
deztette meg a jelenlévőket.

Istentisztelet keretében áldotta 
meg vasárnap Lőrinczi Lajos 
unitárius esperes a nemrég be-
fejezett impozáns ravatalozót 
Szentábrahámon.

HNU-infrormáció

Az ünnepségen a helyieken 
kívül részt vett Borboly 
Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke, Birtalan Jó-
zsef megyemenedzser, Pálffy Do-
mokos megyei tanácsos, Szőcs 
Béla helyi tanácsos, polgármes-
terjelölt, illetve Berei István uni-
tárius lelkész is. Az esperes imá-
ban adott hálát mindenkinek, aki 
hozzájárult a ravatalozó megépí-
téséhez, amelybe „a mesterek be-
leépítették életüket és tudásukat, 

annak érdekében, hogy csende-
sen, méltósággal várja az utolsó 
útjukra indulókat”. Elmondta, 
a ravatalozó az örökkévalóság 
tornáca, egy közös istentiszteleti 
hely, ahol összeforr minden em-
ber sorsa, egy hely, amely min-
dig emlékeztet, hogy úgy éljünk, 
hogy egyszer mindannyiunknak 
számot kell adnunk cselekedete-
inkről. 

A ravatalozó felépítésének 
értéke közel 200 ezer lej, amely-
hez Hargita Megye Tanácsa 183 
ezer lejjel járult hozzá. Borboly 
Csaba tanácselnök kiemelte a 
hit, az összefogás, a szolidari-
tás fontosságát, hiszen, mint 
mondta, a ravatalozót is csak 
erős akarattal és összefogással 

sikerült felépíteni. A közelmúlt 
eseményei bebizonyították, 
hogy Bukarestben, Budapesten 
és Brüsszelben nem születnek 
teljes megoldások a helyi prob-
lémákra, csak magunkra számít-
hatunk.

Szőcs Béla helyi tanácsos 
beszédében elmondta, egy kö-
zösséget legjobban a templom, 
az iskola és a temető jellemez: a 
templom, ahonnan indul az élet 
a keresztségben, az iskola, amely 
felkészít az életre, és a temető, 
a végső nyughely, amely nyitott 
könyvként tükrözi egy közösség 
mindennapjait, kapcsolatrendsze-
reit. A tanácsos örömét fejezte ki, 
hogy sikerült megépíteni a végső 
nyugalom méltó helyét.
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Körkép

Felidézett régi hangulat. Homoródfürdő újra egykori pompájában díszeleghet 

BoRvIZeK úTJA

Megújult a homoródfürdői borvízforrás és környéke

FALuFóRuM KáPoLNáSFALuBAN

Változásra van szükség!
MegéPüLT A RAvATALoZó SZeNTáBRAHáMoN

A búcsúzás hajléka 
a Mányi-dombon
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Kovács PirosKa elnyerte az euroPa nostra 2012-es Kulturális öröKségvédelmi nagydíját

Székelyföldet ünnepli Európa
a 2012-es europa nostra-díjak 
hat nagydíjának egyikével 
tüntette ki Kovács Piroskát, a 
máréfalvi Kőlik Hagyományőr-
ző Művelődési Egyesület ala-
pítóját az európai Bizottság 
és az europa nostra szervezet 
június 1-jén lisszabonban.

HNU-Információ

Székelyföldet, azon belül 
Hargita megyét ünnepelte 
Európa június 1-jén este 

Lisszabonban. Hargita Megye 
Tanácsa felterjesztése nyomán 
a máréfalvi Kovács Piroska a 
2012-es Europa Nostra-díjak 
Európa kulturális örökségvédel-
méhez való kiemelkedő hozzá-
járulás kategóriájának győztese. 
A díjat a lisszaboni Jerónimos 
kolostorban szervezett, péntek 
esti ünnepségen adták át Kovács 
Piroskának, a „székely kapuk 
őrzőjének” Székelyföld népmű-
vészeti örökségének kutatásá-
ban és megőrzésében végzett, 
kiemelkedő tevékenységéért. A 
márciusban kihirdetett huszon-
nyolc Europa Nostra-díj nyerte-
se közül a június 1-jei ünnepsé-
gen választották ki a hat fődíjast, 
akiknek egyike Kovács Piroska. 
Az Európa kulturális örökségvé-
delméhez való kiemelkedő hoz-
zájárulás kategóriája győztesé-
nek, a nyolcvanéves nyugalma-
zott pedagógusnak, népművelő-
nek, néprajzi gyűjtőnek a helyi 
történelem és örökségvédelem 
területén végzett tevékeny-
ségét az év legkiemelkedőbb 
örökségvédelmi megvalósítása-
ként ismeri el az Európai Unió.  
– Ez a díj nem egy embernek 
szól, ez Máréfalva, Hargita me-
gye, Székelyföld sikere is – nyi-
latkozta Kovács Piroska, akit 
Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke kísért el a 
lisszaboni díjátadásra. A tanács-
elnök szerint Európa figyelmé-
nek középpontjába került Szé-
kelyföld, Hargita megye. – Sa-
játos kulturális értékekkel ren-
delkezünk, a székely kapu mint 
szimbólum Európa egyik féltett 
kincse, amelyet mint bebizo-
nyosodott, összefogással, oda-
figyeléssel meg tudunk védeni. 
Kovács Piroskán keresztül egész 
Székelyföldet díjazza Európa. Az 
összefogással végzett munkának 
eredménye van, ezért büszke 
vagyok arra, hogy Hargita Me-
gye Tanácsa felelős és jelentős 
szerepet vállalt a Piroska néni 
által elindított mozgalomban, 
a székely kapuk mentésében. 
Büszkék vagyunk Kovács Piros-
ka munkájára, kitartására – nyi-
latkozta Borboly Csaba. Hang-
súlyozta: ez a díj is bizonyítja, 
hogy Székelyföld létezését nem 
lehet letagadni. Székely kapuk 
léteznek, Székelyföld létezik, és 
a Székelyföldért tevékenykedők 
Európa büszkeségei, eredménye-
inket egész Európában elismerik. 
Hargita Megye Tanácsa 2009 
óta tagja a Kovács Piroska által 
alapított Kőlik Hagyományőr-
ző Művelődési Egyesületnek, 
amelynek tevékenységét megyei 
szintre kiterjesztve, közösen 
dolgoznak a székely kapuk meg-
mentésén. A közös tevékenység 
eredményeként számos régi szé-
kely kaput újítottak és újítanak 
fel, felleltározzák a megye szé-
kely kapuit, és a hagyományos 
falukép, utcakép megőrzésén 
munkálkodnak. Hargita Megye 
Tanácsa Kovács Piroska tevé-
kenységét tavaly Orbán Balázs-
díjjal ismerte el.

Kovács Piroska máréfalvi vi-
seletben szerényen és boldogan 

vette át a 10 ezer euró értékű 
juttatással járó Europa Nostra 
nagydíjat. A zsűri tagjai elis-
meréssel nyilatkoztak Piroska 
néni munkásságáról, a közön-
ség hangos bravóval ünnepelte 
Máréfalva szülöttét. Rengete-
gen gratuláltak a meghatódott 
Piroska néninek.  –  Rendkívüli 
érzés és nagyon-nagy megtisz-
teltetés ez a díj. Boldog vagyok. 
A díjátadó ünnepség felemelő 
pillanataiban azt éreztem, hogy 
jó lenne, ha az otthon maradott 
székely kapuk tulajdonosai, 
kapufaragók, kapuállító falva-
ink közössége is velem együtt 
érezné, hogy ennek a sajátosan 

ránk jellemző népi értéknek 
igenis helye van Európa hagyo-
mányos kultúrájában. Ez alka-
lommal Európa ránk figyelt, a 
székely kapu megkapta méltó 
helyét Európa kulturális palet-
táján. Ez további munkára ösz-
tönöz – nyilatkozta a díjazott. 
Hargita Megye Tanácsának fel-
terjesztése P. Buzogány Árpád 
történész munkáján alapult, aki 
így ír Kovács Piroskáról:

„Kovács Piroska nyugalma-
zott tanár, népművelő, néprajzi 
gyűjtő, helyismerettel, történe-
lemmel, néprajzzal kapcsolatos 
gyűjtőmunkát végzett, mely-
nek eredményét több önálló 
kiadványban jelentette meg. A 
székely kapuk udvarhelyszéki 
kataszterét összeállította, a régi 
kapuk megmentését, helyreál-
lítását szorgalmazta és ennek 
hatására meg yei program in-
dult be. Tájházat alapított szü-
lőfalujában, annak folyamatos 
programjai elsősorban az ér-
tékmentést szolgálják, illetve 
a fiatalokat megismertetik a 
hag yományos mesterségekkel 
(pl. kapufaragás). Sokoldalú 
munkásságát több helyi, me-
g yei és romániai díjjal ismer-
ték el.

Pedagógusként szülőfalu-
ja iskolatörténetét készítette 
el, településével kapcsolatos 
adatgyűjtéseit terjedelmes ki-
adványban tette közzé. Szülő-
faluja, Máréfalva a faragott és 
festett székely kapuiról híres. 
Kovács Piroska már a hetvenes 
években, Ceauşescu diktatú-
rájában elkezdte gyűjteni, le-
rajzolni a faragott nagy kapuk 
mintakincsét, majd pedig a te-
lepülése más tárgyi emlékeit – 

ez szolgált alapul a később lét-
rehozott tájháznak, ahol tema-
tikus kiállításokat szervezett.

A Máréfalván alapított Kőlik 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesület vezetőjeként szakmai 
rendezvényt kezdeményezett (Szé-
kely kapuk napja), és településükön 
több kaput műemléknek nyilvání-
tottak. A régi kapuk karbantartá-
sa, feljavítása azt eredményezte, 
hogy Máréfalva továbbra is Erdély 
egyik olyan települése, ahol a nagy-
méretű, szépen faragott kapuk 
meghatározzák a településképet.” 
Az esemény védnöke Aníbal 
Cavaco Silva, Portugália elnöke 
volt, aki jelenlétével megtisztelte a 
rendezvényt. A díjátadó gálán részt 
vett José Manuel Baroso, az Euró-
pai Bizottság elnöke, Androulla 
Vassiliou oktatási, kulturális, több-
nyelvűségi és ifjúsági európai biz-
tos, valamint Plácido Domingo 
világhírű tenor, az Europa Nostra 
elnöke is. A 28 nyertest a 31 or-
szágból benyújtott 226 projekt 
alapján választották ki. A díja-
zás négy kategóriában történt 
– megőrzés, kutatás, kiemelkedő 
tevékenységek, oktatás, képzés és 
tudatosítás. Minden kategória 
esetében egy elismert, független 
szakértőkből álló bírálóbizottság 
ült össze egész Európából, és min-
den nyertes plakettet vagy trófeát 
kapott. Továbbá kiválasztották a 
díjazottak közül a „nagydíj” hat 
nyertesét, köztük Kovács Piroska 
nénit, akik ezen kívül 10 ezer euró 
értékű juttatásban részesültek. 
Bővebb információt Kovács Pi-
roska munkásságáról, az Europa 
Nostra-díjról, illetve Hargita Me-
gye Tanácsa székelykapu-prog-
ramjáról a http://szekelykapu.
hargitamegye.ro/ címen találnak.

Körkép
társadalom

Szerényen és boldogan. Kovács Piroska máréfalvi népviseletben vette át a díjat Plácido Domingotól

Borboly Csaba: „Kovács Piroskán keresztül egész Székelyföldet díjazza Európa”
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Körkép
A székely összefogás lángjA

Őrtüzek gyúltak

szentegyházA

Tartalmas városnapok
lAkossági fórum A két sófAlván 

„Magyarországról 
csak lelki támasz várható”

Az rmDsz hargita megyei 
szervezetének kezdeményezé-
sére tegnap este hetven hargi-
ta megyei településen gyújtot-
ták meg a székely összefogás 
tüzét. A valamikori székely vég-
várak lármafáinak mintájára 
fellobbant őrtüzek azt jelezték: 
ismét veszély fenyegeti közös-
ségünket.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Négy évvel ezelőtt május-
ban, majd 2009 február-
jában hetvenkilenc Har-

gita megyei településen gyúlt ki a 
székely összefogás tüze. Májusban 
egyes településeken fúvószenekar 
játszott a tűz mellett, máshol a 
helyi néptáncegyüttesek tagjai 
perdültek táncra, és voltak he-
lyek, ahol énekeltek. 2009 febru-
árjában este hétkor lobbant fel a 
településeken a székely összefogás 
lángja, s ezzel egy időben a temp-
lomok harangjai is megszólaltak. 
Megyénk magyar közössége így 
tiltakozott a magyar intézmény-
vezetők sorozatos leváltása ellen.

– Mint tudjuk, székely végvá-
raink lármafák segítségével értesí-
tették egymást a közelgő veszély-
ről. Ma ismét veszély fenyeget: a 
Ponta-kormány legutóbbi intéz-
kedései veszélyeztetik az utóbbi 

közel két évtizedben kivívott ki-
sebbségi jogainkat. Azokat a jo-
gokat, amelyek a magyar közösség 
szülőföldön való megmaradásá-
nak alapját képezik – nyilatkozta 
Borboly Csaba, az RMDSZ Har-
gita Megyei Egyeztető Tanácsá-
nak soros elnöke, Hargita megyei 

tanácselnökjelölt, hozzátéve: a 
tüzeket a közös értékeink, együtt 
maradásunk és az összetartozás 
tiszteletére gyújtották.

Hargita megyében a szé-
kely összefogás tüzét hetven te-
lepülésen gyújtották meg este 
kilenckor, Székelyudvarhelyen 

a város melletti Nagyoldalon. 
Udvarhelyszéken közel harminc 
településen lobbant fel a láng, 
többek közt Szentábrahámon, 
Székelykeresztúron, Parajdon, 
Bögözben, Fenyéden, Varsá-
gon, Küküllőkeményfalván, 
Máréfalván, Homoródszent-

mártonban, Lövétén, Székely-
derzsben, Kányádban, Újszékelyen.

Mint Szász Hargita főszer-
vező lapunknak elmondta, azért 
időzítették június negyedikére a 
tűzgyújtást, mivel ekkor ünne-
peljük a nemzeti összetartozás 
napját is.

sok embert mozgatott meg hét-
végén a szentegyházi városna-
pok rendezvénysorozata, amely 
minden generációhoz szólt: szar-
vasmarha-kiállítástól, gyermek-
napi kézügyességi foglalkozáson 
keresztül, színházi előadáson és 
koncerteken vehettek részt az 
érdeklődők.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Az esős időjárás ellenére is 
sok embert megmozga-
tott a hétvégén lezajlott 

Szentegyházi Városnapok rendez-
vénysorozata. Emlékezetes fellépé-
sekkel örvendeztette meg az ösz-
szegyűlt közönséget a testvérváros, 
Szarvas moderntánccsoportja és 
Cegléd színtársulata, valamint a 
székelyudvarhelyi Tezia együttes 
fellépése, amelyet a Szentegyhá-
zán alakult és újra összeállt Lé-
gió együttes koncertje követett. 
Szombaton szarvasmarha-kiállítást 
szerveztek, miközben a helyi vál-
lalkozók és egyesületek üstjeiben 
készültek a finom falatok. Ez idő 
alatt a testvérvárosok csoportjai, 
valamint a szentegyházi Hüpürcsös 
néptáncegyüttes szórakoztatta a 
közel ezer résztvevőt. Este gálaest 

keretében emlékéremmel és ok-
levéllel jutalmazta a helyi önkor-
mányzat a Szentegyházi Önkéntes 
Tűzoltóalakulat tagjait, valamint 
az éltanulókat és élsportolókat. A 
kulturális műsor keretében fellé-
pett a Hüpürcsös néptáncegyüttes 
mellett a nemrégiben alakult, szin-
tén helyi ifi-fúvós együttes, a Gold 
Band is, biztosítva az est ünnepélyes 
hangulatát.

A vasárnapi program összeállí-
tásakor a gyerekekre is gondoltak, 
hiszen a Szent Gellért Alapítvány 
és a Gábor Áron Művelődési Ház 
szervezésében gyereknapi kézmű-
ves foglalkozáson fejleszthették 
kézügyességüket a gyerekek. 

Délután Homoródfürdőre köl-
tözött a rendezvény, ahol a megyei 
és szentegyházi elöljárók jelenlét-
ében átadták a Borvizek útja prog-
ram keretében felújított borvízfor-
rást és környékét. A megyei vezetők 
kiemelkedő szentegyházi személyi-
ségeket díjaztak, emellett tájékozó-
dási verseny is helyet kapott a prog-
ramban, végül táncelőadást látha-
tott a nagyérdemű. A Szentegyházi 
Városnapokat a helyi Ködszurkáló 
Színtársulat Tóték című színdarab-
jának bemutatója zárta a Bartók 
Béla Művelődési Házban.

A felső- és alsósófalvi kultú-
rotthonban találkozott vasár-
nap választóival Bokor sándor, 
Parajd rmDsz-es polgármes-
terjelöltje, akit a lakossági 
fórumokra dr. Verestóy Atti-
la udvarhelyszéki szenátor, 
Ambrus Sándor, a térség me-
gyeitanácsos-jelöltje és helyi 
tanácsosjelöltek kísértek el.

HNU-információ

Elsőként az alsósófalvi, majd 
a felsősófalvi „népházban” 
találkozott a lakókkal az 

RMDSZ csapata. Dr. Verestóy 
Attila beszéde elején az elmúlt hu-
szonkét év rövid politikai leltárát 
ejtette meg. 1989-ig kanyarodott 
vissza, amikor a szövetség úgy 
döntött, kezébe veszi a romániai 
magyarok sorsának alakítását. 

– Akkor nem értettem, és 
hosszú ideig nem is értettem egyet 
azzal, hogy miért nem pártot, ha-
nem szövetséget alakítottunk. Ez 
viszont történelmi döntés volt, 
hisz a politikai érdekképviseletet 
is vállalva egy alulról szerveződő, 

nyitott és nem pártideológiák-
ra alapozó képviseletet hoztunk 
létre – mondta a szenátor. Hoz-
zátette: 1996-ban koalícióban 
sikerült kormányzati eszközöket 
birtokolni, és a romániai magyar 
szavazatok többségét is sikerült az 
RMDSZ mellé állítani.

– Ha a közösség szavazata 
mögöttünk van, akkor nem le-
het kikerülni jogos igényeinket 
– mondta a szenátor, majd arra 
tért rá, hogy most más a politikai 
képlet.

– Sok politikai szereplő tűnt 
fel, ám jobban szeretném, ha nem 
a választások napján jelennének 
meg, hanem akkor, amikor a gon-
dokat orvosolni kell. Az itt is lát-
ható beruházásokhoz mi kellett, 
hogy megtaláljuk a forrásokat. Ha 
mi nem vagyunk, nincs pénz Bu-
karestből, Magyarországról pedig 
többnyire csak lelki támasz vár-
ható. Bármennyire is igyekeznek 
egyesek lekicsinyelni munkánkat, 
néhány dolgot azért megvalósí-
tottunk – hangoztatta Verestóy.  
Bokor Sándor polgármester, pol-

gármesterjelölt az Alsósófalva le-
válására irányuló igyekezetekről 
beszélt: „a nép akaratát teljesíteni 
kell, a leválás nem helyben bukott 
el”. Bokor mindkét településen 
az elmúlt négy év eredményeiről 
is beszámolt: számos beruházást 
sikerült megvalósítani, és tervei is 
vannak a folytatáshoz. 

– Most nem egy település, 
nem egy szövetség, hanem az er-
délyi magyarság sorsáról van szó. 
Bárki is legyen vezető pozícióban, 
a cél ugyanaz kell legyen: telepü-
léseink fejlődése – mondta Bokor 
Sándor. 

Ambrus Sándor megyeitaná-
csos-jelölt személyes üzenetét tol-
mácsolta.

– Jelenlétem cáfolja azt a vá-
dat, miszerint a szövetség nem ké-
pes megújulni. A korondi szerve-
zet jelölt, és én szívesen vállaltam. 
Nézzék meg, az elmúlt években 
mi történet a két Sófalván, és 
gondolkodjanak el azon is, hogy 
önállóan, külső források nélkül 
mire jutottak volna – jelentette ki 
Ambrus. 

Udvarhelyszéken közel harminc településen lobbant fel a láng fotó: ifj. haáz sándor
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XII. B. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 
StúDió kéSzítette
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IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

www.buntalevente.ro

1. Szejkefürdőn beindítjuk a Mofetta működését, gyógykezelő 
központot alakítunk ki a sós- és borvíz használatával, valamint fedett, 
melegvizes medencét építünk.

2. További körforgalmakat alakítunk ki a II. Rákóczi Ferenc és 
December 1. út, valamint a terelőút és Bethlenfalvi út kereszteződésénél. 
Belső körgyűrűszeleteket építtetünk a Szent Imre-Bethlenfalva, Rét-Sas 
és a Bikafalvi régi útszakaszokon.

3. Innovációs felületet és inkubátorházat hozunk létre a helyi vál-
lalkozóknak. Gazdasági missziókat szervezünk.

4. A civil szervezetek tevékenységét tovább erősítve Civil Köz-
pont létrehozását kezdeményezzük a Bethlen Gábor utca 43. szám alatti 
ingatlanban.

5. A közbiztonság növelése érdekében az önkormányzat napirend-
jére tűzzük a helyi rendőrség létrehozását VÁRosŐR elnevezés alatt.

6. Pályázat révén a Papkertben hospice-öregotthont létesítünk.
7. A Haberstumpf-villát múzeummá, közösségi házzá alakítjuk át.
8. Csúcstechnológiával felszerelt magánklinikát hozunk létre. 

Folytatjuk a családorvosi rendelők további felszerelését kis laboresz-
közökkel.

9. Birkózócsarnokot építünk!
10. Restauráljuk a Székely Támadt várat és a Tamási Áron Gimná-

zium épületének tetőszerkezetét.
11. Átadunk 64 szociális lakást és folytatjuk a lakásépítést!
12. Folytatjuk a játszóterek felújítását, a zöldövezetek szebbé 

tételét.
13. Bethlenfalván óvodát, Csereháton bölcsődei, illetve napközis 

csoportot hozunk létre.
14. Vállalkozói alapot hozunk létre a fi atal tehetségek támoga-

tására, valamint itthon maradásuk ösztönzésére.
15. Szombatfalván a történelmi egyházakkal közösen ravatalozót 

építünk.
16. Erősítjük a szakoktatást, valamint új egyetemi karokat hozunk 

létre (Babeş-Bolyai, Sapientia stb.).
17. Hőerőművet építünk! Folytatjuk a távfűtés további 

korszerűsítését.
18.  A civil szervezetekkel partnerségben gazdaszövetséget hozunk 

létre.
Bunta Levente

MEGÚJULÓ SZÉKELYUDVARHELYÉRT!

Bunta Levente és csapatának vállalásai
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Hargita megye gazdasági állapotát elemezték a szakemberek

„A mutatók a további 
fejlődésre ösztönöznek”

Hargita megye gazdasági hely-
zetképét ismertette az econtext.ro 
számadatai alapján borboly Csa-
ba, Hargita megye tanácsának 
elnöke, reagálásként a verseny-
pártok által terjesztett negatív 
híresztelésekre. a múlt héten 
tartott beszámolón Csák lászló 
területfejlesztési szakember is 
elemezte az adott helyzetképet.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hargita megye gazdasági 
helyzetéről számolt be a 
múlt héten sajtótájékoz-

tató keretében Borboly Csaba me-
gyeitanács-elnök, az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetének elnöke és dr. 
Csák László területfejlesztési szak-
ember. – Amikor a versenypártok 
által terjesztett negatív híresztelések 
eljutnak az emberekhez, hajlamosak 
ők is elhinni, hogy rossz irányba ha-
ladunk. Vannak növekedési tenden-
ciák, amelyekről a megye lakóinak 
tudniuk kell. Van még ahol javítani, 
fejlődni kell, ezek a mutatók pedig 
a további fejlődésre ösztönöznek – 
hangsúlyozta Borboly. Népesedési 
szempontból Hargita megye lakos-
sága az elmúlt 10 évben 6,5 százalék-
kal csökkent a 12,2 százalékos népes-
ségfogyást mutató országos átlaggal 
szemben.

Kiemelte, beruházások szem-
pontjából jól áll a megye, hiszen az 
elmúlt négy évben duplájára nőtt 
az aszfaltozott utak száma, míg a 

vízhálózat vezetékeinek hossza az 
1990-es 800 kilométer hosszúsá-
gúról több mint 1200 kilométerre 
gyarapodott.

– Azt gondolom, nem állunk a 
legjobban, de nem vagyunk az utol-
sók sem országos viszonylatban. Ha 
az elmúlt négy évet nézzük, nem tu-
dok olyan számot, ami 2008 és 2012 
között rosszabbodott volna. Nem 
vagyok megelégedve ezekkel a szá-
mokkal, ezeken javítanunk kell, ami 
összefogással és közös hittel valósul-
hat meg. Utolsó napot hirdető pré-
dikációkkal nem segítjük a Székely 
ember itthon maradását és fejlődését 
– összegzett Borboly Csaba.

A megyei tanács elnöke szerint a 
népszámlálási eredmények azt mu-
tatják, hogy a megye lakossága nem 
csökkent annyira, mint az országos 
átlag, ami arra enged következtetni, 
hogy az emberek gyarapodni akar-
nak itthon. Elmondta, a Hargita 
megyei építőiparban kétezer mun-
kahely maradhatott meg azért, mert 
helyi, kormányzati és uniós forrá-
sokból közberuházásokat eszközöl-
tek az elmúlt négy évben. – Nem 
lehet egy város, egy megye lakóinak 
munkáját lebecsülni, lesajnálni. Az 
elkövetkező időszakban azon kell 
dolgoznunk, hogy olyan gazdasági 
tervünk legyen, ami saját értékein-
ket, saját potenciálunkat használja 
fel. Erős önkormányzat és parlamen-
ti képviselet révén létrehoztuk a szé-
kely termék védjegyet, támogattuk a 
gazdákat, és a megye turizmusát új 

alapokra helyező programokat in-
dítottunk – hangsúlyozta az újabb 
mandátum megszerzésére készülő 
tanácselnök.

Hargita megyében kevés az 
állami költségvetési szerv, nagy-
vállalatok helyett kisvállalkozók 
működnek, sok a gazda, ezért kevés 
a bejelentett jövedelem, viszont a 
jövedelmek helyben maradnak, 
és sokkal egyenletesebben oszla-
nak el – hangsúlyozta dr. Csák 
László térségfejlesztési szakember, 
a CDC Consulting igazgatója. 
Csák meglátása szerint az alacsony 
jövedelem kérdését óvatosan kell 
kezelni mint bér jellegű jövedelem 
ott, ahol a lakosság 30-40 száza-
léka mezőgazdaságból él. – Szá-
mon kérni, hogy Hargita megye 
esetében miért nincs sok ipari 
munkahely, területgazdasági non-
szensz. A válasz igencsak egyszerű: 
nincs autópályánk és nincs repü-
lőterünk, és nincs kellően képzett 
munkaerőnk sem – hangsúlyozta 
a szakember, majd hozzátette, az, 
hogy Hargita megye a vidékfej-
lesztési támogatásoknak az éllova-
sa tudott lenni, jól mutatja, hogy 
van egy fejlődni képes és fejlődni 
tudó mezőgazdasági szektor a tér-
ségben. Nem helytálló az a kijelen-
tés, hogy Hargita megyében nincs 
fejlődési potenciál. Az elemzők 
előrejelzése szerint a jövedelmek 
tekintetében növekedés várható 
Hargita megyében – emelte ki a 
térségfejlesztési szakember.

> Enyhítenék a téli havazás okozta ká-
rokat. Az ország 31 megyéjéből közel há-
romezer mezőgazdasági termelő kap állami 
kártérítést az év elején, januárban és febru-
árban bekövetkezett nagy havazások miatt 
elszenvedett károkra. A kártérítés maximális 
értéke 7500 euró lehet – jelentette be Daniel 
Constantin mezőgazdasági miniszter. A 
tárcavezető szerint a kormányhatározat ér-
telmében a téli havazás okozta kártérítésre 
a szaktárca összesen 1,9 millió eurót szán. 
„Körülbelül 2950 olyan termelőt azonosí-
tottunk 31 megyében, akik károkat szen-
vedtek az év eleji nagy havazások nyomán. 
A maximális összeg, amelyet egy termelő 

kártérítésként kaphat, 7500 euró lesz. Azok-
ról a termelőkről van szó, akik melegházat 
működtetnek, és ezek megrongálódtak” – 
tette hozzá az agrárminiszter. Megjegyezte, 
a mezőgazdasági termelőknek a kártérítési 
kérelmeiket június 29-éig kell benyújtaniuk.

> Literenként 94 banit nyernek a gáz-
olajon a romániai benzinkutak. Min-
den liter gázolaj eladása után átlagosan 
94,2 banit, azaz 21,1 eurócent nyereséget 
könyvelnek el a romániai töltőállomások 
– számol be a Gândul napilap értesüléseire 
hivatkozva a Pénzcsinálók.ro. Viszonyításul 
a lengyel forgalmazók 18,9 eurócentet, a 

magyarországi benzinkutak pedig 20,7 cen-
tet nyernek literenként. A gazdasági portál 
szerint a körülbelül 94 baninak megfelelő li-
terenkénti profit azt jelenti, hogy az adók és 
illetékek befizetése után 16 százalékos tiszta 
bevétele marad a romániai benzinkutaknak. 
Térségünkben csak a bulgáriai forgalma-
zóknak van nagyobb nyereségrátájuk, ott a 
tankolások értékének 18,7 százaléka marad 
a vállalatnál. Az Európai Unióban 21,5 szá-
zalékos tiszta profittal Franciaországban a 
legmagasabb a benzinkutak nyeresége, míg 
Észtországban a legkisebb, 11,1 százalékos. 
A román államnak a jelenlegi tonnánkénti 
374 eurós jövedéki adó révén egy liter gáz-

olajra kivetítve 31,6 eurócent bevétele ke-
letkezik. A gázolaj jövedéki adója azonban 
jövőre tonnánként 391 euróra emelkedik.

> Drágul a cigaretta. Idén és jövőre is-
mét emelkedik a dohánytermékek jövedéki 
adója, aminek következtében a termékek 
végső ára is megnő. A cigaretta jövedéki 
adóját idén júliusban az ezerszálankénti 76,6 
euróról 79,19 euróra növelik, 2013 júliusá-
ban pedig 81,78 euróra nő. Az adó nagysága 
azonban 2015 júliusában már eléri az ezer-
szálankénti 86,96 eurót. Az Országos Sta-
tisztikai Intézet szerint a dohánytermékek és 
a cigaretta ára tavaly 6,5 százalékkal nőtt.hí

rf
ol

ya
m

Csák László és Borboly Csaba Hargita megye gazdasági mutatóit elemezte. Lépéselőnyben a vidékfejlesztés fotó: tamás attila

Sajtmustrán a zsűri: Kedvesék mindent vittek fotó: domján levente

hargitanépe

sajtmustrával zárult a képzés

Megmérettették 
a gazdákat

A megye minden térségéből érkezve több mint száz 
gazda részvételével zárult hétvégén az idén februárban 
indult – kezdők és haladók számára meghirdetett – sajt-
készítő kurzus. A megszerzett új tudásanyagról a gazdák 
rögtönzött sajtmustra formájában is számot adtak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Otthon készített sajtok versenyével, illetve az elmúlt 
heti intenzív, napi közel ötven liter tej feldolgozásából 
származó friss készítmények bemutatásával és kóstoló-

jával zárult pénteken a csíkszeredai ProAgricultura Alapítvány 
székhelyén a Hargita Megyei Agrárkamara, a megyei tanács 
Vidékfejlesztési Egyesülete és a Székely Sajtkészítők Kézműves 
Egyesülete által szervezett sajtkészítő tanfolyam.

A februárban indult két évfolyam keretében – kezdők és ha-
ladók csoportjában – összesen több mint száz Hargita megyei 
gazda ért a képzéssorozat végére, amely során a tejfeldolgozás 
és sajtkészítés elméleti és gyakorlati fogásai mellett – az élel-
miszeripari szakirányon továbbhaladva – a húsfeldolgozás és 
pisztrángászat terén is új ismeretekkel gazdagodhattak. A kép-
zésre jelentkező gyergyói, udvarhelyi és csíki gazdálkodóknak 
azonban – a munkaügy által kibocsátott, nemzetközileg is elis-
mert diploma megszerzése érdekében – még a záróvizsgán is bi-
zonyítaniuk kell tudásukat: a tejfeldolgozási ismeretek kapcsán 
például otthon készített, professzionálisan érlelt sajtokkal.

A magyarországi Kiss Ferenc sajtmester által irányított múlt 
heti intenzív gyakorlatot követő mustrára ezért a termelők im-
már saját, otthon előállított sajtkészítményeiket is elhozták, 
ahol a szakemberek nemcsak az esetlegesen észlelt technológi-
ákra hibákra, hanem a továbblépési lehetőségekre is felhívták a 
hallgatóság figyelmét. A benevezett 33 mintát az öttagú, szak-
emberekből álló zsűri versenyszerűen négy csoportba sorolva – 
lágy, félkemény, kemény és sajtkülönlegességek kategóriájában 
– pontozott és osztályozott is. A gazdag felhozatalban akadt 
bivalytejből készült mozarella, vörösborba áztatott, mazsolával 
édesített, sőt oltóanyag nélkül készített sajt is. A pontozók végül 
a kemény és félkemény sajtok kategóriáján belül a legjobbnak 
a csíkjenőfalvi Kedves Tamás sajtjait találták, míg a lágy sajtok 
versenyét az ugyancsak csíkjenőfalvi Kedves Ibolya nyerte. A 
különleges sajtok megmérettetésén pedig a homoródalmási 
Sándor Kálmán Huba rúzskultúrás tejterméke végzett az élen.



hargitanépe 2012. június 5., kedd | 11. oldal Hirdetések

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 június 30-ig!
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Bronzérmes az SK
Sikerült elérnie az idény előtt ki-
tűzött célt a Székelyudvarhelyi 
SK teremlabdarúgó-csapatának, 
miután tegnap este Marosvá-
sárhelyen egygólos győzelmet 
aratott a Galaci United ellen a 
bronzcsatában.

Egyórás késéssel kezdődött 
el tegnap este Marosvásár-
helyen a Székelyudvarhelyi 

SK – Galaci United teremlabda-
rúgó-mérkőzés, amelyen a baj-
nokság harmadik helye volt a tét. 
A késés oka az volt, hogy a Digi 
Sport közvetítőkocsija Galacra 
szállt ki Marosvásárhely helyett, 
így meg kellett várni azt a kocsit, 
amely a késő esti döntőre jött 
volna.

A mérkőzés első perceiben az 
SK irányította a játékot, és szűk 
négy perc alatt három gólt is lőttek, 
míg azokra csak egy válasz érkezett. 
A folytatásban az SK több helyze-
tet is elpuskázott, nem úgy, mint 
az ellenlábas, amely sorra használta 

ki a lehetőségeit, és a félidőre már 
megfordította az eredményt.

A térfélcserét követően felja-
vult az SK játéka, Birtalan vezér-
letével az udvarhelyiek huszáros 
hajrába kezdtek. Ennek meg is 
lett az eredménye, és az utolsó 
percben a maguk javára fordítot-

ták az eredményt. Az SK így meg-
védte a tavaly megszerzett harma-
dik helyét.

Eredmény: Székelyudvarhelyi 
SK – Galaci United 6–5 (3–4) 
/az SK gólszerzői: Birtalan (1., 
2., 37., 39.), Mihály (4.), Csoma 
(23.)/.

> Labdarúgás. A magyar labdarúgó-
válogatott a pénteki barátságos mérkőzé-
sen az újonc Gyurcsó Ádám 88. percben 
szerzett góljával 2–1-re győzött Prágában a 
pénteken rajtoló Eb-re készülő cseh csapat 
ellen. A magyarok ezt megelőzően legutóbb 
1979-ben – Bene Ferenc utolsó válogatott 
mérkőzésén – nyertek a csehek (akkor még 
csehszlová kok) ellen. A hazaiak Kadlec 
révén találtak be tizenegyesből a 24. perc-
ben, míg magyar oldalról Dzsudzsák a 6., 
míg Gyurcsó a 88. percben szerzett gólt. A 
magyar válogatott tegnap este az ír csapatot 
fogadta a Puskás Ferenc Stadionban, ám a 
találkozó lapzárta után ért véget. A román 

válogatott ma Innsbruckban lép pályára 
felkészülési mérkőzésen a házigazda osztrá-
kok ellen. A találkozót 21.30-tól a TVR1 
élőben közvetíti.

> Lovas napok. A hétvégén Csíkdelnén 
és Gyergyóditróban is lovas napokat ren-
deztek. Ditrói Lovasnap: díjugratás: 1. 
Busuioc Edit, 2. Keresztély Beáta, 3. Bajkó 
Krisztina; fogathajtás: 1. Kádár Barna, 2. 
Dobandi István, 3. Romfeld Zsolt; Delnei 
Huszár-kupa: díjugratás: 1. Keresztély 
Orosz Beáta (Herczeg nevű lovával, Hu-
szár SK), 2. Busuioc Edit (Dáriusz nl., 
Huszár SK), 3. Bajkó Kriszta (Zeusz nl., 

Gyergyószentmiklósi Krigel); fogathajtás: 
1. Dobandi István (Csíkmadaras), 2. Szán-
tó Szilveszter (Csíklázárfalva), 3. Bokor Bo-
tond (Kézdivásárhely).

> Kosárlabda. A hétvégén minikosár-
labda-tornát rendeztek a Sepsiszentgyör-
gyi Sportnapok keretében. Az eseményre 
meghívást kapott a Csíkszeredai VSK 
utánpótlás U12 csapata is, Fazakas István 
tanár-edző vezérlete alatt. Továbbá jelen 
voltak a gyergyói, brassói, kézdivásárhelyi 
és a házigazdák két csapata is. A játékoknak 
a Városi Sportcsarnok – (Athlos SE) adott 
otthont. A csíkszeredai VSK három mérkő-

zést játszott, ebből 2 győzelem született, a 
hazai Sepsi1 és Sepsi2 csapataival szemben, 
kikapott viszont a gyergyói fiúktól, akik 
a torna győzteseiként térhettek haza. A 
körbeverés és gyengébb pontarány miatt a 
Csíkszeredai VSK végül a 4. helyen végzett. 
Második helyezést ért el Brassó, harmadik 
lett Sepsi1. A csíkszeredai csapatnak ez volt 
az első tornája, a csapat összetétele: Cseke 
Tibor (különdíjazott), Tamás Benedek, 
Birta Albert, Pop Răzvan, Pál Ákos, Nagy 
Sándor, András Pótsa Péter, Szopos Dávid, 
Kovács Benedek, Puskás Levente, Jakab 
Norbert, Nagy Norbert és Lakatos Berényi 
Rajmund.hí

rf
ol

ya
m

Az utolsó percekben szerezte meg a bronzot az SK Fotó: dragoş asaFtei / archív

hargitanépe

Körzeti bajnokságok

Folytatódtak a hétvégén a 
körzeti labdarúgó-bajnok-
ságok fordulói. Az Ud-

varhely körzeti bajnokságban a 
23. fordulót rendezték. A Csík 
körzeti 5. ligában a 17., míg a 6. 
ligában a 18. forduló találkozóit 
rendezték.

Udvarhely körzeti
A csoport: Székelyudvarhelyi 

Sporting – Nagygalambfalva 4–1, 
Farcád – Zetelaka 1–0, Fiat fal va – 
Lövéte 3–2, Szentegy háza – Bet-
falva 2–2, Homo ród szent már ton 
– Szentlélek 2–5, Szent ábrahám 
– Malomfalva 2–1, Farkaslaka – 
Korond 2–1.

  1. Farcád 23 18 3 2 57–16 57
  2. Sporting 23 18 1 4 102–45 55
  3. Nagygalambf. 23 13 5 5 60–38 44
  4. Szentábrahám 23 13 3 7 64–43 42
  5. Betfalva 23 12 3 8 57–45 39
  6. Farkaslaka 23 11 4 8 48–40 37
  7. Lövéte 23 9 4 10 48–54 31
  8. Korond 23 8 3 12 44–46 27
  9. Szentlélek 23 7 6 10 49–66 27
10. Szentmárton 23 6 5 12 42–65 23
11. Zetelaka 23 6 4 13 33–58 22
12. Fiatfalva 23 5 5 13 51–65 20
13. Malomfalva 23 5 4 14 40–66 19
14. Szentegyháza 23 2 6 15 28–76 12

B csoport: Agyagfalva – Ho-
mo ródszentpál 6–1, Szé kely-
szent mi hály – Kobátfalva 0–3, 
Cse ke falva – Bögöz 1–4, Ze te la-
ka II – Gagy 3–2, Korondi If úság 
– Al sóboldogfalva 3–1, Nagy ga-
lamb falva II – Kápolnásfalu 3–2. 
Ká nyád szabadnapos volt.
  1. Ifjúság 21 14 3 4 47–25 45
  2. Szentmihály 22 13 3 6 54–39 42
  3. Agyagfalva 21 13 2 6 51–29 41
  4. Kobátfalva 21 13 1 7 54–38 40
  5. Gagy 22 12 1 9 50–36 37
  6. Bögöz 22 10 5 7 60–35 35
  7. Zetelaka II 21 11 2 8 46–37 35
  8. Kápolnás 21 10 1 10 44–39 31
  9. Kányád 21 7 4 10 36–48 25
10. Alsóboldogf. 21 5 5 11 26–42 20
11. Csekefalva 21 6 1 14 33–62 19
12. Nagygalambf. II 21 5 3 13 32–48 18
13. Szentpál 21 3 1 17 27–82 10

C csoport: Felsőboldogfalva – 
Homoródszentpéter 3–0, Ho mo-
ród szentmárton II – Oklánd 1–6, 
Si mén falva – Farcád II 2–2, Malom-
falva II – Ócfalva 6–4, Hodgya 
– Oroszhegy 2–2. A Máréfalva – 
Rugonfalva mérkőzést június 8-ra 
halasztották, míg Bogárfalva szabad-
napos volt.

  1. Oklánd 21 13 5 3 51–21 44
  2. Siménfalva 21 12 6 3 52–29 42
  3. Bogárfalva 21 13 3 5 39–31 42
  4. Hodgya 21 11 6 4 52–32 39
  5. Malomfalva II 21 12 2 7 46–28 38
  6. Felsőboldogf. 21 11 4 6 52–36 37
  7. Farcád II 22 11 4 7 46–31 37
  8. Szentpéter 21 8 3 10 40–45 27
  9. Oroszhegy 21 7 2 12 51–52 23
10. Máréfalva 20 7 1 12 28–45 22
11. Ócfalva 21 5 3 13 38–58 18
12. Rugonfalva 21 3 3 15 35–63 12
13. Szentmárton II 22 2 2 18 18–77 8

Csík körzeti
5. liga, 17. forduló: Csík-

karcfalvi Hargita – Csík szent-
mártoni Meteor 0–2 /Fazakas 
Tihamér (46.), Császár Róbert 
(83.)/; Csíkszentsimoni Szefite – 
Vaslábi Maros 6–4 /Czikó Zsom-
bor (3., 7., 26., 63.), Sándor László 
(4., 39.), illetve Böjte István (1.), 
Bordea Emanuel (45., 70.), Vaszi 
Tihamér (75.)/; Csíkmadéfalvi 
MIK – Csíkkozmási Komisz 
6–1 /Kába László (6.), Demeter 
Szilamér (17., 26.), György Szilárd 
(30.), Dombi Gyula (67.), Mihály 
Attila (81.), illetve Bálint János 
(15.)/; Csíkszépvízi MŰ – Tusná-
di Piliske 2–4 /Vitán Róbert (51.), 
Pályi Sándor (77.), illetve Páll Szi-
lárd (61., 68., 74.), Blaj Ciprian 
(63.)/; Tusnádfürdői Fiatlaság 
– Csíkszentgyörgyi Fiság 2–4  
/Gheorghe Viorel (11., 72.), illet-
ve Vitos Tamás (40.), Csedő Zsolt 
(76., 86., 88.)/.

  1. Fiatalság 17 12 1 4 52–30 37
  2. Karcfalva 17 11 0 6 38–24 33
  3. Piliske 17 9 4 4 39–27 31
  4. Szentsimon 17 9 3 5 51–38 30
  5. Madéfalva 17 7 3 7 42–30 24
  6. Fiság 17 8 0 9 35–48 24
  7. Szentmárton 17 7 0 10 30–38 21
  8. Vasláb 17 5 2 10 41–54 17
  9. Csíkszépvíz 17 5 2 10 28–41 17
10. Kozmás 17 3 3 11 27-53 12

6. liga, 18. forduló: Gyer-
gyó szár hegyi Bástya – Csík szent-
domokosi Garados 3–0 /Len Attila 
(22., 72., 82.)/; Csík szent imrei TE 
– Csíkszentléleki SE 2–0 /Szántó 
Levente (64., 89.)/; Csíkcsicsói KSE 
II. – Csík borzsovai SK 2–0 /Péter 
Lukács (15.), László Zsolt (55.)/.

1. Csicsó II. 17 12 2 3 65–28 38
2. Szentlélek 18 10 3 5 70–47 33
3. Szárhegy 18 11 0 7 43–29 33
4. Borzsova 18 6 3 9 38–47 21
5. Szentimre 17 5 1 11 19–44 16
6. Domokos 18 4 1 13 22–62 13

Csicsó nem jelent meg, bajnok a VSK

Rangadóra készültek Csík-
szeredában a megyei labda-
rúgó-bajnokság felsőházi 

rájátszásában. A házigazda VSK 
a Csíkcsicsói KSE-t kellett volna 
fogadja. A mérkőzésre kilátogatott 
Brassó megye bajnokcsapatának, 
a Fogarasi CSM edzője, Adrian 
Hîrlab is. Ám a szurkolók nagy csa-
lódására a vendégegyüttes nem ér-
kezett meg az összecsapásra. A VSK 
így játék nélkül húzta be a három 
pontot és a bajnoki címet és készül-
het a Fogaras elleni összecsapásra.

Eredmények
1–3. helyezettek: Csíkszeredai 

VSK – Csíkcsicsói KSE 3–0 (já-
ték nélkül). A Szentegyházi Vasas 
szabadnapos volt.
1. Csíkszereda 21 18 1 2 71–12 55
2. Szentegyháza 21 16 2 3 63–19 50
3. Csíkcsicsó 22 14 1 7 61–30 43

4–7. helyezettek: Homoród
almási Homoród – Székely
keresztúri Egyesülés 2–5 (2–1) /
Bilibók Zoltán (14.), Kolozsi László 
(32.), Papp Róbert (37.), illetve Varga 

Lehel (50., 88.), Molnár Csaba (55. 
– büntetőből, 77.)/; Maroshévízi 
Tudomány – Csíkszentmihályi 
Törekvés 3–0 (játék nélkül).
1. Maroshévíz 23 14 1 8 57–48 43
2. Keresztúr 23 9 2 12 40–39 29
3. Szentmihály 23 9 2 12 30–46 29
4. Almás 23 8 0 15 47–74 24

8–10. helyezettek: Gyimes
felsőloki SE – Parajdi SE 4–1 
(1–1) /Ambrus Csongor (36., 
48.), Prezsmer György (49.), 
Tankó Levente (70.), illetve 
Kénesi Ferenc (41.)/; Parajdi 
SE – Székelyudvarhelyi Roseal 
2–0 (1–0) /Nagy Attila (12.), 
Mester Károly (49.)/.

1. Felsőlok 21 8 2 11 43–57 26
2. Parajd 21 6 1 14 27–46 19
3. Roseal 22 1 2 19 19–87 5

Kupameccsek a megyében
Holnap az elődöntőkkel 

folytatódik a Románia-kupa 
megyei szakasza. Mindkét mér-
kőzést 17.30-tól rendezik. A 
Csík csicsói KSE a Csíkszeredai 
VSK-t, míg a Szentábrahámi 
Andycom a Parajdi SE gárdáját 
fogadja.

Bebiztosította az első helyét a csíki csapat (fehérben) Fotó: balázs árpá d / archív



lakás

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–
856146-os telefonszámon. (21828)

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

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

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

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 Csíkszeredában, a Pacsirta 
sétányon IV. emeleti, felújított, 2 szobás 
tömbházlakás. Irányár: 19 500 euró, al-
kudható. Telefon: 0720–012771.

ELADÓ Székelyudvarhely központ-
jában (Tamási Áron u. 6/17) egy 2 szo-
bás lakrész, komfortossá átalakítva, 
terasza lakhatóvá beépítve. Megfelel 
komfortos lakásnak vagy irodának. Te-
lefon: 0744–696100.

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás be-
csületes, komoly személynek, hosszú 
távra. Telefon: 0744–862540, 8–20 óra 
között. (21994)

ELADÓ Balánbánya 10. szám alatt 
(északi részen) 3 szobás, felújított tömb-
házlakás. Telefon: 0751–227671, +39–
32–98796707. (21966)

ELADÓ sürgősen 2 szobás, felújított 
tömbházlakás Csíkszeredában. Ára: 19 
ezer euró, alkudható. Érdeklődni lehet a 
0754–035552-es telefonszámon. (21958)

ELADÓ földszinti, 2 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 

telek

ELADÓK földterületek, telkek Csík-
szereda, Csíkszentlélek határában. Te-
lefon: 0746–045540. (21991)

ELADÓ 15 ár beltelek Csík szent-
királyon, a főút mellett. Víz, gáz, vil-
lany, kanalizálás a helyszínen. CSERE 
is érdekel. Telefon: 0722–967539.

jármű

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Za fira 
1.6, 7 személyes, Euro 4-es, frissen be-
írva, 2014-ig ér vényes műszakival, egy 
tulajdonostól, eredeti festéssel és kilomé-
terben, nagyon szép, karc- és rozsdamen-
tes állapotban. Irányár: 3850 euró. Beszá-
mítok dízelautót, 2000 utánit). Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (22001)

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Volkswa-
gen Golf 4-es, Euro 4-es, 1.4-es motorral, 
klimatronik, fullextrás, frissen behozva, 
kevés illetékkel, nagyon szép, karc- és 
rozsdamentes állapotban. Irányár: 3250 
euró. Telefon: 0721–773479, 0266–
334468. (22001)

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

ELADÓ 2005-ös évjáratú papucs 
Dacia 1.9-es, dízel, megkímélt, szép, rozs-
damentes állapotban, frissen cserélt ve-
zérléssel, olajjal és szűrőkkel, új gumikkal, 
5–2-es fogyasztással, kitűnő motorral, tu-
lajdonostól, rendezett iratokkal. Ára: 1950 
euró. CSERE is érdekel. Telefon: 0755–
889507, 0730–206538, 0266–334188, 
Tusnádfalu.

ELADÓ 2002-es évjáratú Volkswagen 
Golf limuzin 1.4-es motorral, Euro 4-es, 
metálszürke, frissen behozva, karc- és rozs-
damentes állapotban. Extrák: ABS, szervo, 
klíma, állítható kormány, négy légzsák, feke-
te, fóliázott ablakok, MP3. Irányár: 3150 eu-
ró. Telefon: 0733–840369, 0266–334364. 
(21950)

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf 1.4-es, Euro 4-es, sok extrával (ABS, 
szervo, klíma, légzsák, elektromos ablak, 
központi zár, ESP, elektromos tükrök), 
karc- és rozsdamentes állapotban, frissen 
behozva Németországból. Vállalom beíra-
tását és RAR-vizsgáját. Irányár: 3300 eu-
ró. Telefon: 0742–175640. (21950)

vegyes

A XVI. Pedagógusok Fóruma 
szervezői köszönik a támogatást Har-
gita Megye Tanácsának és Csík Terü-
let Ifjúsági Tanácsának, a rendezvény 
társszervezőinek, valamint a Hargita 
Megyei Nevelési és Tanácsadói Erő-
forrás Központ közreműködését.

ELADÓ Zass német automa-
ta mosógép. Telefon: 0740–260112. 
ELADÓ szemes vagy csöves kukorica és 
búza. Telefon: 0755–402152.

ELADÓ Grimme HL750 és Grimme 
MK700 pityókaszedők, New Holland ara-
tógép, 3, 4,60-as vágóasztallal, szecská-
val, vetőgépek, pityókaválogató, 4, 3 for-
góekék, rendforgatók, forgóborona, 900 
literes permetező. Telefon: 0745–923779, 
0754–880165. (22010)

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

VÁSÁROLOK 20 évnél régebbi, barná-
ra kiégett kerítésdeszkát és régi 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)

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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

ELADÓ Csíkszépvízen kiváló mi-
nőségű, házi készítésű áfonyalikőr, 
valamint tiszta szilvapálinka. Telefon: 
0748–160660.

ELADÓ Csíkkarcfalván nagy meny-
nyiségű, csűrben tárolt, esőmentes szé-
na, egysoros pityókapergető, 15–16”-es 
gumik és felnik, áteresztős gázbojler 
(egy évet használt), futópad, szobabicikli, 
görkorcsolyák, férfikerékpárok. Telefon: 
0746–195430.

állás

A Hargita Népe Lapkiadó előfize-
tés-szervezőt és lapkihordót keres Csík-
karcfalvára. Telefon: 0733–110166.

szolgáltatás

Számítógépek, laptopok javítását 
vállalom Székelyudvarhelyen és a kör-
nyező falvakban, házhoz megyek dél-
előtt, délután, hétvégén is hívható a 
0760–442816-os telefonszám.

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

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

megemlékezés

Csak az hal meg, akit elfelednek,
Örökké él, akit igazán szerettek.

Fájó szívvel emlékezünk drága 
édesapánk, nagyapánk, a gyer gyó-
csomafalvi

CSATA FERENC

halálának 30., drága jó édesanyánk, 
nagymamánk,

CSATA FERENCNÉ
szül. Pál Erzsébet

halálának 21., drága jó édesanyánk, 
nagymamánk,

TULIT IRÉN

halálának 4. és drága jó nővérünk, 

KERESZTES ROZÁLIA

halálának 9. évfordulóján. Emlékük 
legyen áldott, nyugalmuk csendes! 
Szeretteik. (22017)

elhalálozás

Hirdetések

Egy kispatak, mindig rohant, s egy-
re csak énekelt. Egy sziklafal útjába 
állt, s a dalnak így vége lett. Én is így 
lettem néma víztükör, mikor tőlem el-
mentél. Nekem többé már a nap sem 
tündököl, csak ha újra eljönnél. 

Máté Péter – Elmegyek

Megrendülve, saj-
gó szívvel, de elfogad-
va a Teremtő Atya aka-
ratát, tudatjuk azokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a szeretett 
gyermek, testvér, unoka, unokaöcs, 
unokatestvér, keresztgyermek, ba-
rát, rokon, munkatárs,

SZÁSZ ALPÁR

élete 23. évében, rövid, de türelem-
mel, méltósággal – és a gyógyulás 
reményével a szívében – viselt be-
tegség után 2012. június 2-án 21 óra 
45 perckor, első szombaton, megszü-
letett a Mennyei Honba. Meggyötört 
testét szerdán, 2012. június 6-án 
adjuk vissza a székely anyaföldnek, 
a Csíkszentgyörgy–Bánkfalvi Kálvá-
ria-temető ravatalozójából 10 órai 
kezdettel. Az engesztelő szentmisét 
ugyanakkor mutatjuk be az Egek 
Urának. Nyugodjál békében, a Szűz-
anya keblén, az Úr Jézus szent ne-
vében! Isten veled, drága gyermek! 
Jelen értesítőt gyászjelentőnek is 
szántuk. A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagytata, dédnagytata, test-
vér, após, rokon és jó szomszéd,

SZAKÁCS KÁROLY
volt vasutas

szerető szíve életének 71. évében 
2012. június 3-án megszűnt dobog-
ni. Temetése 2012. június 6-án 13 
órakor lesz a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Nyugalma legyen 
csendes, emléke áldott! Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy órá-
val fogadunk. A gyászoló család.

2012. június 5., kedd  | 13. oldal 

Alacsony feszültségre szakképesítéssel rendelkező 
VILLANYSZERELŐT alkalmazunk.

Elvárások:
 automatizálásban való jártasság, legalább 3 év szakmai gyakorlat;
 legalább B kategóriás jogosítvány, aktív autóvezető;
 alapfokú számítógépes ismeretek.
Önéletrajzot személyesen a cégnél 8–16 óra között lehet leadni, 

e-mailen az office@harviz.ro címre lehet küldeni.
Határidő: 2012. június 11.

A csíkszeredai 
állami erdészet 
árverést szervez  

98 m3 kobzásból származó 
gömbfa értékesítésére  

2012. június 8-án 10 órától. 

Érdeklődni a 0266–
371076-os telefonszámon.

Hallásgondjai vannak? 
A „Nyitott kapuk napjai” alkalmából 

a Romsound Kft. szeretettel meghívja 
egy ingyenes hallásvizsgálatra 
a csíkszeredai új telephelyére. 

További felajánlott ingyenes szolgáltatások:
– kipróbálhatja a legújabb digitális hallókészülékeket;
– egyéni tanácsadás.

Cím: Csíkszereda, Hősök utca 3. szám, 1-es lakrész, a jégpálya 
oldalsó bejáratával szemben.

Előjegyzés: 0266–244433, 0755–100493 vagy 11 óra után a 
0751–178017-es telefonszámon.

Útszéli sáncok kaszálására traktoristát – (gépészt) keresünk új traktorra.

Elvárások:
 középfokú végzettség érettségi vizsgával; 
 B és E kategóriájú hajtási jogosítvány;
 3 év szakmai tapasztalat;
 román és magyar nyelv ismerete.

Előnyt jelent: hosszabbított és hétvégi munkaprogram vállalása.
Érdeklődni 2012. június 8-ig lehet 

a 0266–207700/belső 1408 vagy 1406-os telefonszámon lehet.

Ne fájjon nektek, 
hogy már nem vagyok. 
Hisz Napként az égen nektek ragyogok. 
Ha szép idő van és kék az ég, 
Jusson eszetekbe sok szép emlék!
Ha hullócsillag száll az éjféli égen, 
Akkor mondjatok egy imát értem!
Én is imát mondok majd értetek, 
Hogy boldog lehessen a szívetek. 
Ha rám gondoltok, soha ne sírjatok!
Hiszen szívetekben jó helyen vagyok.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2003. június 6-ra,

ALBERT ÁRPÁD

halálának 9. évfordu-
lóján. A megemlékező 
szentmise 2012. június 6-án reggel 
7 órakor lesz a Szent Kereszt-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk.
Nem vársz bennünket 
ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk 
szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, 
hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2010. június 3-ra,

VÁJMAN LAJOS

halálának 2. évfordu-
lóján. Emléke legyen 
áldott, pihenése csendes! Szerettei 
– Csíksomlyó. (21999)

Fájó szívvel emlé-
kezünk életünk legszo-
morúbb napjára,

GYÖRGY DÉNES

halálának 5. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Bánatos szülei és két test-
vére. Szerettei – Csíkszereda. (22006)

Kegyelettel emléke-
zünk 2010. június 2-ára,

BARICZ MÁRTA
nyug. tanítónő

halálának 2. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei: férje, leánya, uno-
kái és dédunokái (Svédországból).

A múltba visszanézve valami fáj,
akit keresünk, nincs többé már.
Virágot viszünk egy néma sírra,
de ezzel őt nem hozzuk vissza.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2006. június 4-re,

id. ANDRÉ SÁNDOR

halálának 6. évfordulóján. 
A megemlékező szentmi-
se 2012. június 4-én 19 órakor lesz a 
Szent Ágoston-templomban. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! Sze-
rettei – Csíkszereda. (21976)

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.

Fájó szívvel emléke-
zünk 2008. június 5-re,

IMRE GÉZA

halálának 4. évforduló-
ján. Áldott szép emlé-
két örökre szívünkbe zárjuk. Szeret-
tei – Csíkszereda. (22011)
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Sport

KALÁKA
Szováta

június 6, szerda, 17 órától
Városi Sportpálya

Alfalu 
június 7, csütörtök, 18:3O órától

Gyergyószentmiklós 
június 8, 

Gyergyószentmiklósi 
 M vel dési KözpontALFALU

 Gyergyószárhegyi Kulturális 
és M vészeti Központ

FIGURA STUDIÓSZÍNHÁZ

Az egyéni időfutamot leszámít-
va minden szakasz mezőnybe-
futóval ért véget az idei román 
kerékpáros körversenyen. A 
Tusnad Cycling Team a csapa-
tok között a negyedik, Matja 
Kvasina pedig a harmadik he-
lyen áll. A tegnapi szakasz vé-
gén tömeges bukás volt, a csíki 
csapattól Sergiu Cioban sérült 
meg, ráadásként a TCT kisbu-
szát tegnap egy parkolóban is 
megüttették.

Sikeresen szerepel a román 
kerékpáros körversenyen a 
Tusnad Cycling Team. Az 

ország egyetlen kontinentális 
csapata a gárdák versenyében a 
negyedik helyen áll, egyéniben 
a csíki csapatból a horvát Matja 
Kvasina a harmadik, mindössze 
tizenöt másodperccel lemarad-
va a vezető Ioannis Tamouridis 
mögött.

Szombaton a 8. kilométeres 
egyéni időfutamot Tamouridis 
nyerte, a TCT-ből Kvasina a 3., 
Sergiu Cioban a 7., Braico Ale-
xander a 21., Gerganov Evgeni 
a 22., Lovassy Krisztián a 30., 
Novák Ede a 60. lett. Szintén va-
sárnap tartották a 2., Giurgeni és 
Galac közötti 142 km-es szakaszt, 
melyet az ukrán válogatott Andrij 
Kuljik nyert. Az első 54 verseny-
ző azonos idővel ért célba, Novák 

másfél, Lovassy három perccel a 
győztes után fejezte be a szakaszt.

Vasárnap a Galac és Vaslui kö-
zötti 180 km-t tették meg a részt-
vevők, a szakaszt az ISD-Lampre 
csapatából az ukrán Makszim 
Vasziljev nyerte, a 78 sportoló-
ból 75 a győztessel azonos idő-
ben ért célba. Tegnap a Iaşi és a 
Botoşani közötti 117 km-t tel-
jesítették a sportolók, az érkezés 
előtt tömegbukás volt. A TCT-
től Cioban esett el, a moldáv 
sportoló a csípőjén és a könyö-
kén sérült meg. A szakaszt Kuljik 
nyerte, az első harminc sportoló 
a győztessel azonos időt kapott. 

A Tusnad csapatából Kvasina 
a 7., Gerganov a 8., Braico a 
33., Novák a 61., Cioban a 62., 
Lovassy a 65. helyen ért célba.

Négy szakasz után egyéni-
ben Tamouridis vezet a román 
válogatott Andrei Nechiţă és 
Matja Kvasina előtt, előbbinek 
13, a horvátnak 15 másodperc 
csupán a hátránya az éllovassal 
szemben. Cioban a 7., Gerganov 
a 20., Braico a 24., Novák az 58., 
Lovas sy pedig a 66. helyen áll a 
TCT-től. A csapatversenyben a 
csíkszeredai alakulat a 4., az éllo-
vas román válogatotthoz képest a 
hátrány 46 másodperc.

Ma a Siret és Suceava közötti 161 kilométer vár a mezőnyre

ZAjliK A roMán KeréKpároS KörverSeny

Mezőnybefutó három szakaszon



Napról napra
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programajánló

Vízi napok
Ifjúsági rendezvénnyel jelentkezik a 

Clearwater Egyesület, június 7–10. kö-
zött vízi napokat szervez a zeteváraljai 
víztározónál. A négynapos rendezvény 
Székelyudvarhely és környéke diákjaival 
széles körben meg szeretné ismertetni a 
kajakozást és kenuzást mint sport tevé-
kenység és vízi túrázási lehetőséget. A 
szervezők célja a környezet megóvásá-
ra nevelni a fiatalokat. A tábor ingye-
nes a diákok számára, akiket a Patkóból 
minden reggel 9-kor autóbusz szállít 
a víztározóhoz, majd este 7-kor vissza 
Székelyudvarhelyre. A kerékpárral érke-
zők között díjat sorsolnak ki.

Festészeti kiállítás
Căbuz Andrea fiatal marosvásárhelyi 

festő egyéni kiállítását 2012. június 7-én 
17 órakor nyitják meg Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont előa-
dótermében. 

Fotókiállítás
A Tradition Egyesület, a székely-

udvarhelyi önkormányzat, valamint a 
Kováts fényképészet szervezésében júni-
us 6-án, szerdán délután hatkor nyitják 
meg a művelődési ház előcsarnokában a 
Régi céhek, mai cégek elnevezésű fotóki-
állítást.

Filmvetítés
A Filmkaraván keretében június 6-án, 

szerdán 19 órától a magyarkanizsai (Vajda-
ság) Cinema Filmműhely alkotásaiból ve-
títenek a székelyudvarhelyi művelődési ház 
koncerttermében, az érdeklődők ugyanak-
kor az alkotókkal is találkozhatnak.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. június 5., kedd | 15. oldal

A könyvben leírt kísérletekhez, megfigyeléshez az átlagos 
háztartásokban fellelhető eszközökre van csak szükség. 
A könyv fő célja, hogy az általános tudományos művelt-

ség megszerzésében segítse 6–14 éves olvasóit. Az ámulatba ejtő 
egyszerű kísérletek többnyire veszélytelenek, de néha kérjük, 
hogy csak felnőtt segítségével, vagy felügyeletével kísérletezzen 
az ifjú olvasó.

A könyv igényes kivitelű, szakmailag megalapozott infor-
mációival támogatja a szórakozva tanulást. 

hirdetés

Könyvbemutató

Retyezát – a jégárak regéje

Barangolás 
a tudományok világában

Élménybeszámolóval és vetítéssel 
egybekötött előadást tartanak  jú-
nius 7-én, csütörtökön 18 órától a 

székelyudvarhelyi művelődési ház koncert-
termében, ahol Székely Árpád Retyezát – a 
jégárak regéje című könyvét mutatják be a 
túrakedvelőknek, olvasóknak.

A könyvet Kovács-Kendi Lehel, az 
EKE székelyudvarhelyi osztályának elnöke 
ismerteti. Székely Árpád műve „egy könyv 
azon természetjáróknak, akik szeretik a ten-
gerszemek szelíden mosolygó vizén vissza-

tükröződő hegyormok látványát, a hajnali 
vagy lenyugvó nap meleg fényében fürdő-
ző sziklabércek eleganciáját, a vízesések zú-
gását, az üde havasi rétek virágpompáját, az 
évszakok színvilágát és a lenyűgöző pano-
rámákat... És szeretik érteni mindazt, amit 
látnak. Ebben segít az átfogó képet nyújtó, 
számtalan fotóval alátámasztott természet-
tudományos összefoglalás, a hegység bejá-
rásához pedig megbízható, részletes turis-
tatérkép is társul”.

A könyv a helyszínen megvásárolható.

az ajánlata

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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ma

Kedd
Az év 157. napja, az évből még 209 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.56-kor, napkelte 
holnap 5.32-kor. 

Isten éltesse 
Fatime és Bonifác nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
Fatime az arab eredetű Fatima név alakvál-

tozata, a latin eredetű Bonifác jelentése: a jó 
sors embere, jótevő. 

Június 5-én történt 
1783. Annonay városból felemelkedett a 

Montgolfier-fivérek első hőlégballonja. 
1942. A II. világháborúban az Amerikai 

Egyesült Államok hadat üzent Magyarország-
nak, Romániának és Bulgáriának. 

Június 5-én született 
1898. Federico Garcia Lorca spanyol köl-

tő, író, drámaíró 
1900. Gábor Dénes Nobel-díjas magyar 

származású angol elektromérnök 

Június 5-én halt meg 
1897. Kamermayer Károly, az egyesített 

Budapest első polgármestere 
1993. Conway Twitty amerikai country-, 

western- és rockzenész 

XX. Országos fúvóstábor

2012. július 29. és augusztus 11. között 
a Rétyi Pro Musica Zenei Alapítvány XX. 
alkalommal szervez tábort fúvós hangszert 
művelő tanulók és ifjak számára. Kezdőhang-
szeresek jelentkezését is várják a szervezők. A 
táborban intenzív képzés formájában bonta-
kozik ki a tevékenység, szaktanárok irányítá-
sával. Oktatnak: fuvolát, oboát, klarinétot, 
fagottot, szoprán, alt és tenor saxofont, alt 
és vadászkürtöt, toló- és billentyűs harsonát, 
trombitát, szárnykürtöt, tenor és bariton kür-
töt, F és Bé tubát. 13 egész napos ellátás és 
szállás, valamint a napi 7 órai oktatás költsége 
1 személyre 420 lej. Mivel a szaktanárokat a 
jelentkezők arányában kell szerződtetnünk, 
kérjük június 30-ig közölni a jelentkezők 
számát külön hangszerenként feltüntet-
ve a következő címen: Pro Musica Zenei 
Alapítvány, Réty 527145, Iskola utca 433, 
Kovászna megye – mindez letölthető: www.
promusicarety.ro – honlapról. Jelentkezni 
lehet a promusicarety@freemail.hu e-mail cí-
men vagy a 0740–513382, 0746–159853-as 
telefonszámokon.

a nap vicce

– Épesapám, látott-e maga parabola an-
tennát?

– Igen fiam, még ettem es.
– De édesapám, az fémből van!
– Akkor eisze csak láttam.

www.parapista.com

– Azt hiszem, hogy már csak 
egyszer találkozunk, Szabó úr.

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 5.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 20-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

Elkelt az egykori gyereksztár

Drew Barrymore, a legendás E. T. 
című film egykori bűbájos főhőse 
immár harmadszor mondta ki a 

boldogító igent Dél-Kaliforniában – adta 
hírül az MTI. Drew Barrymore, immár 37 
évesen, az igencsak sármos Will Koppelman 
műkereskedővel kötötte össze az életét. 
A színésznő hosszú uszályos Chanel-
ruhakölteményt választott a nagy napra, 
legjobb barátnőjével, Cameron Diazzal sze-
melték ki. Diaz egyébként jóval Drew előtt 
értesült a leánykérésről – ugyanis az ifjú vő-
legény először neki árulta el szándékát... A 
pár a kaliforniai Montecitóban található 
közös birtokukon házasodott össze zsidó 
ceremónia keretében. A People magazin 
beszámolója szerint a menyegzőn Diaz 
mellett Reese Witherspoon, Jimmy Fallon 
és Busy Philips is megjelent. A lap értesülé-
sei szerint Barrymore már első közös gyer-
meküket várja, a színésznő képviselői azon-
ban egyelőre nem erősítették meg a hírt. A 

szőke filmcsillagnak ez a harmadik házassá-
ga. 1994 márciusában ment hozzá Jeremy 
Thomas bártulajdonoshoz, de kevesebb 
mint két hónap múlva – Barrymore kezde-
ményezésére – elváltak az útjaik. 2001 jú-
liusában mondta ki a boldogító igent Tom 
Green komikusnak, és a férj alig fél év eltel-
tével benyújtotta a válási papírokat. 

fotóalbum

11
21 C̊

8
19 C̊

10
18̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

16/22 8/19 11/21 13/24

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Mára esős idő várható. Gyakori villámlásokra, erő-
teljes, olykor viharossá fokozódó széllökésekre, számít-
hatunk helyenként záporok, zivatarok, felhőszakadás, 
elszigetelten pedig jégeső várható. A csapadékmennyiség 
helyenként meghaladhatja a 20-25 litert négyzetméteren-
ként, elszigetelten pedig – főként domb- és hegyvidéken 
– az 50-60 litert négyzetméterenként.

Csütörtök éjjel gumióvszert kaptam az 
egyik kocsmában a néppárt polgármesterje-
löltjétől. Az eseménynek önmagában nincs 
egeket verdeső hírértéke, ráadásul a történet-
nek folytatása sincs, ugyanis a jelölt a nem 
mindennapi gesztus által nem a termék közös 
felhasználásra biztatott... A szokásos heti foci 
„azt követőjére” összegyűlt férfitársaság tagjai 
döbbent, zavart csendben vettek tudomást a 
választók diszkrét lekenyerezésének eme bájos 
trükkjéről, bár a heti melóban, no meg a foci 
közbeni adok-kapokban elfáradt legények szí-
vesebben fogadtak volna egy ingyen csapolt 
sört az ingyen óvszer helyett. A sört ugyanis 
illedelmesen megköszöntük volna, majd szép 
csendesen elszopogatjuk, a folyékony kenyér 
valószínűleg nem képezi hajnalig tartó vita 
tárgyát. A másfél tucat jelenlévőből a jelölt két 
szimpatizánsa ugyanis váltig állította: szuper 

ötlet a kampányóvszer. A nem szavazók azt 
mondták, kaphattunk volna sört is és óvszert 
is, hiszen a női mell a bizonyíték arra, hogy 
a férfiak igenis tudnak egyszerre két dologra 
koncentrálni, míg a más jelölteket favorizálók 
határozottan kiálltak véleményük mellett, mi-
szerint a néppárt nem családbarát és nem is a 
szülőföldön való maradást támogatja. Az ol-
csó kínai termékre ragasztott néppártos címke 
egyik oldalán ugyanis azt írta: mindnyájunk-
nak el kell menni. Az óvszer osztogatása tehát 
két üzenetet hordozott: egyrészt nem akarják 
népünk és nemzetünk gyarapítását, másrészt 
pedig elküldenek bennünket szülőföldünkről.

Abban maradtunk, javasolni fogjuk a je-
löltnek, több jót tesz, ha legközelebb a Budvár 
utcai roma negyedben korteskedve az ott la-
kóknak osztogat óvszert. Az akció neve pedig 
lehetne: húzd rá cigány!

Kampányóvszer
                 villanás n Jakab Árpád

Névvel ellá  tott fény  ké  pe-
iket és a java solt kép alá írást a 
benedek.eniko@hargitanepe.
ro e-mail címre vagy szer   kesz-
tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth lajos 
utca 10. szám) várjuk.

*
A fotót Bodor dezső készítette. 
Ki lo méterkő-állítás. Közlekedési 
támpont
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