
A SZÉKELY ÖSSZEFOGÁS LÁNGJA

Őrtüzek gyúltak
Hetven Hargita megyei településen gyújtották meg tegnap este a székely összefogás tüzét. 

A valamikori székely végvárak lármafáinak mintájára az RMDSZ Hargita Megyei 
Szervezetének kezdeményezésére meggyújtott őrtüzek azt jelezték: ismét veszély fenyegeti 

közösségünket. > 4. oldal

Lármafa a csíkszeredai Vár téren. A székely közösségre leselkedő veszélyekre figyelmeztet FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Ballagás
A ballagási ünnepségek 

előtt arra számítottam, hogy 
közhelyek sokaságát pu� ogtat-
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

KATASZTERI PROGRAM 
GYERGYÓREMETÉN

Ingyen 
telekkönyveznek
G yergyóremete valamennyi 

földterületét ingyenesen te-
lekkönyvezik a jogos tulajdonos 
nevére. Mindez a Cezar néven 
indult kataszteri program része-
ként, a Világbank � nanszírozá-
sában történik. Az 54 hét 
futamidejű projekt meg-
rendelője az Országos Ka-
taszteri Hivatal, kivitelezője pedig 
a târgoviştei Blom cég. 

A Vénusz 
a Nap előtt 42 5 a Nap előtt

Vihar söpört végig 
Csíkszeredán

Fúvósok, táncosok,
színtársulatok kavalkádja

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4648
1 amerikai dollár USD 3,6231
100 magyar forint HUF 1,4602
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A Vénusz 4422 55 A Vénusz Vihar söpört végig Fúvósok, táncosok,

 hargitanépe 
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MEGMÉRETTETETT GAZDÁK

Sajtmustrával 
zárult a képzés

A megye minden térségéből ér-
kezve több mint száz gazda 

részvételével zárult hétvégén Csík-
szeredában az idén februárban in-
dult – kezdők és haladók számára 
meghirdetett – sajtkészí-
tő kurzus. A megszerzett 
új tudásanyagról a gaz-
dák rögtönzött sajtmustra formá-
jában is számot adtak.

SZKC-NAPOK

Ünnepeltek 
a kézilabdások

Felszabadult, remek hangulat-
ban ünnepelte az idény végét 

szombaton a Székelyudvarhelyi 
KC. A harmadik alkalommal 
megrendezett SZKC-napnak idén 
a városi sportcsarnok adott 
helyet, lehetőséget nyújtva 
a bemutatkozásra a kézilab-
dás családhoz tartozó kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.
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Körkép
csík

2. oldal |  2012.június 5., keddhargitanépe

hirdetésekElsősEgélynyújtásból vErsEnyEztEk a diákok

Vizsgatételek életmentésből

az alba royal 21 kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Fürdő utca 50. szám alatt 
található ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ MŰANYAG HULLADÉK 
ÉRTÉKESÍTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA működtetéséhez a környe-
zetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 
15 napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Hargita Megye tanácsának vidékfejlesztési Egyesülete
Pályázati FElHÍvás

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesü-
lete.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa a 2010–2020-as időszakra kiadott 
Agrárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hiva-
talosan bejegyzett lovasegyesületek, klubok támogatása és fejlesztése, amelyek 
székhelye azon településen találhatók, melyek önkormányzata tagja Hargita 
Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének, vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei lovasegyesületek.
A pályázatok célterületei:
◆ Lovasegyesületek rendezvényeinek támogatása;
◆ Lovak mobil szálláshelyeinek bérlése;
◆ Lovak szállítási költsége hivatalos nemzeti és nemzetközi versenyeken;
◆ Takarmányok költségeihez való hozzájárulás.
Díjazási költségek
◆ Más szervezési, anyagi és szolgáltatási költségek.
Előirányzott keretösszeg: 32 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a 

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

A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita Megye 
Tanácsának 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 Eszterben.

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

A kérelmezéssel kapcsolatos információkat, észrevételeiket és 
ajánlataikat jelezhetik a Henix cég székhelyén, Gyimesközéplok 
388. szám alatt, tel.: 0266–339931, valamint a Bákói Vízügynél, 
Cuză Voda utca 1. szám alatt, tel.: 0234–541646 munkanapokon, 
hétfőtől péntekig 8–16 óra között.

a WillEX kft.
Gyergyóújfalu 547. szám, Hargita megye

értesíti az érintetteket, hogy a Gyergyóújfalu  544/A és 766/A szám alatti telep-
helyeken folytatott FAFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG működtetéséhez a 
környezetvédelmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk megte-
kinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, 
írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, az észre-
vételező személyi adatainak feltüntetésével. Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 
0266–310041. 

a körzeti szakaszok nyertes csa-
patai mérték össze tudásukat 
szombaton Csíkszeredában, a 
Hargita Megyei vöröskereszt ál-
tal szervezett elsősegélynyújtó 
verseny megyei szakaszán. az el-
méleti és gyakorlati próbából álló 
vetélkedőn két korosztályban ver-
senyeztek az ötfős diákcsapatok.

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

 

Élethűen megrendezett balese-
tek, földön fekvő „sérültek” 
– meglepő látványt nyújtott 

a csíkszeredai központi park egyik 
része szombat délelőtt azok számára, 
akik nem tudták, hogy ott éppen a 
Vöröskereszt által szervezett elsőse-
gélynyújtó verseny megyei szakasza 
zajlik. A vetélkedőn részt vevő diá-
kok ugyanis nem műanyag bábukon 
kellett bemutassák az elsősegély-
nyújtási technikákat, hanem hús-vér 
emberek játszották el különböző 
balesetek szituációit. Így volt egy ke-
rékpáros és egy görkorcsolyás gyer-
mek, akik összeütköztek, egy fiú, 
aki leejtett mobiltelefonjáért nyúlt 
be a fű közé, amikor kígyómarást 
szenvedett, volt áramütött sérült, 
idősebb hölgy, aki a melegtől elájult 
és eszméletlenül feküdt a földön, és 
ott volt a műanyag baba, amelyen 
az elsősegélynyújtás alapját képező 
újraélesztési technikát mutatták be a 
versenyzők. 

A vetélkedő szabályzata szerint 
elméleti fordulóval kezdtek, az öt–
nyolcadik osztályos, illetve a kilenc–
tizenkettedikesek korosztályában 
versenyző, öt-öt tanulóból álló 

csapatok egy sor, a Vöröskereszttel 
és az elsősegélynyújtással kapcsolatos 
kérdésre kellett válaszoljanak, majd a 
gyakorlat következett: minden csa-
pat minden egyes kárhelyen elját-
szott szituációban be kellett mutassa 
a helyzetnek megfelelő elsősegély-
nyújtási technikát. 

Zsigmond Éva, a Hargita Me-
gyei Vöröskereszt igazgatója szerint 
ez a vetélkedő igencsak népszerűnek 
számít a diákok körében, évről évre 
sok iskola benevez. Az is tény vi-
szont, hogy a már 1989 előtt is éven-
te megszervezett elsősegélynyújtó 
versenyen még többen voltak, ma 
már sok iskolának azért nincs csa-
pata, mert éppen nincs iskolaorvos, 
asszisztens, vagy vállalkozó kedvű 
biológiatanár, aki felvállalja a csapat 
felkészítését. Az idei verseny szom-
baton lezajlott megyei szakaszán 
is egyértelműen beigazolódott: a 

gyermekek szívesen részt vesznek az 
ilyen jellegű foglalkozásokon, meg-
lepően ügyesen alkalmazzák a meg-
tanult életmentési technikákat – az 
újraélesztés például majd minden 
csapatnak kifogástalanul ment –, 
olyannyira, hogy a versenyben bírás-
kodó képzett vöröskeresztes önkén-
tesek elismerését is kivívták. 

A középiskolás csapatok közül 
a csíkszeredai Octavian Goga Gim-
názium csapata lett az első, máso-
dik helyen a maroshévízi O. C. Tăs-
lă ua nu Gimnázium csapata végzett, 
harmadikok lettek a gyergyó szent-
miklósi Szent Miklós Gimnázium 
diákjai. Az általános iskoláknál a 
gyergyószentmiklósi Vaskertes Is-
kola csapata lett a győztes, második 
helyezett a csíkszeredai Petőfi Sán-
dor Általános Iskola, harmadik pe-
dig a balánbányai Geo Bogza iskola 
csapata. 

Biciklis és görkorcsolyás gyerek ütközött. Próbatétel az elsősegélynyújtóknak

Nem politikai vita 

Nem politikai konfliktus és 
nem rasszizmus, hanem 
önvédelem volt az a Tus-

nád községben péntek este lezaj-
lott incidens, amely során a helyi 
Nyisztor Mihályt egy összeszólalko-
zást követően bántalmazta Ravasz 
József  alpolgármester fia az egyik 
helyi bárban. – Alkohol hatása alatt 
vádaskodni kezdett, én pedig meg-
kértem, fejezze be, de én is nyom-
dafestéket nem tűrően válaszoltam 
neki vissza – számolt be Ravasz. – A 
szócsatát követően Nyisztor rám tá-
madt egy kerékpárral, ekkor sietett 
segítségemre a fiam, aki egy üveggel 
hozzáütött, vérző sérülést okozva. 
Közben értesítették a rendőrséget, 
de mielőtt kiértek volna, már lezaj-
lott az incidens. – Gyerekkorunk 
óta ismerjük egymást Nyisztorral, 
nincs ellenségeskedés köztünk, így 
sajnálatos az eset. De az is sajnálatos, 
hogy a versenypárt ezt kampánycélra 
használta fel, és személyem, valamint 
az RMDSZ ellen próbálják meglo-
vagolni ezt az ügyet. Nem politikai 
nézeteltérésről, nem rasszizmusról 
van itt szó – hangsúlyozta Ravasz.

Hirtelen jött, ám a városnak csak egy kis területét érintette a 
múlt péntek délutáni vihar, amely egy hatalmas, kétágú fenyőfát 
csavart ki tövestől a csíkszeredai Jégpálya negyedben, elzárva egy 
tömbház bejáratát. Róth László, a polgármesteri hivatal munkatársa 
szerint a központi parkban tört el még egy nagy fűzfát az erős szél, a 
Piac utcában pedig a frissen ültetett hársfákat tépte ki a földből. Ál-
lítása szerint a vihar kizárólag a város említett részére korlátozódott, 
a Jégpálya negyed némely tömbházáról cserepeket is a földre sodort 
a szél, ám máshol semmiféle kárt nem jegyeztek. FoTÓ: BalÁZs ÁRPÁd



Igen. Folytatjuk! – A múlt 
megtart és kötelez.

Csíkszereda első világhábo-
rút követő hagyományos 
arculatának jelentős része 

a múlt század hetvenes-nyolcvanas 
éveiben szinte egy csapásra eltűnt. 
A történelmi út- és utcahálózat, 
tucatnyi középület és több száz ma-
gánház helyét a szocialista iparosí-
tás melléktermékeként megépített 
zsúfolt tömbházrengeteg vette át. 
A régmúlt idők néma tanúi közül 
alig maradt néhány. Így aztán az 
épített örökségünk védelme a más 
településen elvártnál sokkal hang-
súlyosabb feladat. A Mikó-vár, 
Csíkmegye Polgári Leányiskolája 
és a Római Katolikus Főgimnázi-
um épületeinek felújítását újabb 
határozott lépések követik. Terve-
ink szerint 2016-ig teljes átépítésen 
esik át a Vigadó, és a városközpont 
felújításával párhuzamosan 2014-ig 
megújul a Pető�  utca ingatlanjai-
nak többsége is. 2013 végéig kell 
elkészülnie a Pető�  utca építészeti 
örökségét védelmező reklám-, cég-
tábla-arculati és közterület-foglalási 
szabályzónak is.

A hagyományápoló rendez-
vényszervezés a továbbiakban is 
kiemelt tevékenységünk marad. A 
több mint nyolc évtizedes gyökerű 
Ezer Székely Leány Napja, az újabb 
keletű adventi gyertyagyújtási ese-

ménysorozat mellett számos lokális 
kötődést és identitástudatot erősítő 
mozgalmat és rendezvényt báto-
rítunk és támogatunk. Törekvése-
ink közül a következő években is 
bizonyára kiemelkedik a 2008 má-
jusában a Csíkszereda Kiadó által 
elindított Útravaló-sorozat. Négy 
év alatt közel ötezer magyar ajkú 
végzős diákot és egyetemi hallgatót 
tarisznyáltunk fel egész életre szóló 
gondolatokkal, abban a remény-
ben, hogy soha nem felejtik el hon-
nan indultak és hová tartoznak.

Nincs örökségvédelem a múlt-
tal való kendőzetlen szembesítés 
nélkül. Kellő tájékozottság hiányá-
ban egyszerűen képtelenség Szé-
kelyföldet építeni. Aki nem tudja 
honnan jön, az nem tudhatja, mi-
ért van ott, ahol van, így aztán azt 
sem tudhatja, merre kell haladnia 
tovább. Múlt nélkül nincs jövő. Ép-
pen ezért az írott Útravaló mellett 
múltunk feltárását és megismerte-
tését is fontos feladatunknak tart-
juk. Ennek jegyében támogattuk 
A Mikó-vár története című kiállítás 
létrehozását. Azzal a hittel, hogy ez 
az örökségvédelem új dimenziójá-

nak kezdete. Olyan kezdet, amely 
2016-ig átfogó, Csíksomlyó és Csík-
szereda című várostörténeti kiállí-
tással folytatódik. 

Képzőművészeti örökségünk 
hírnevének öregbítésén is tovább 
munkálkodunk. A Zsögödi Nagy 
Imre Képtár 2006-os felújítását 
követően 2008 januárjától három 
éven át 18 magyarországi hely-
színen mutattunk be válogatást a 
mester Csíkországra hagyományo-
zott gyűjteményéből. Zárásaként 
a 2012-es Útravaló-sorozat kere-
tében újranyomtatjuk Nagy Imre 
Följegyzések című, 1954-ben megírt 
visszatekintését. Közgyűjteménye-
ink gyarapítását is fontos feladat-
nak tekintjük. Szándékunkban áll 
a Csíki Székely Múzeum műtárgy-
állományának bővítése, elsősorban 
a székely festőiskola csíki képviselői 
munkáinak megvásárlása által.

Az elmúlt években elődeink 
tiszteletére a városban több helyen 
is jelet állítottunk. Utcákat nevez-
tünk el, emléktáblákat és szobrokat 
állítottunk. Ezekkel Márton Áron, 
Majláth Gusztáv Károly, Nagy 
András, Pál Gábor, Mikó Bálint, 

Ujfalusi Jenő emléke, munkássága 
és szűkebb vagy tágabb pátriánk 
érdekében kifejtett áldozatos tevé-
kenysége előtt tisztelegtünk. Van 
még tennivaló bőven. A Szent Ke-
reszt-plébániával karöltve mihama-
rabb méltó emlékművet kell állíta-
nunk az első és második világhábo-
rúban elesett elődeinknek, 2013-ra 

a Márton Áron Fér� szövetséggel 
együttműködve a Szabadság téren 
létre kell hoznunk a névadó boldog 
emlékű püspök atya örökös emlék-
helyét, 2018-ig be kell fejeznünk a 
Mikó-vár környéke rendezésének 
következő szakaszát, a hősök teme-
tőjét is beleértve, és 2020-ig be kell 
teljesítenünk Márton Ferenc talán 
legnagyobb álmát: el kell készíttet-
nünk a Gátkötő székelyek szobor-
kompozíciót.
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Körkép
CSÍK

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 � atalok” 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 � gyelni. S 
megtanultak beszélni, gondolataikat szépen és szabatosan 
kifejezni. Legalábbis ezt bizonyították a szónokok.

A ballagási ünnepségek előtt arra számítottam, hogy 
közhelyek sokaságát pu� ogtatják 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 
� atalok céltudatosabbak, érettebbek, mint amilyeneknek 
mi, szülők gondoljuk.

A gyermekek, � atalok 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 � atalokat. Iskola és 
család karöltve.

Ballagás

      NÉZŐPONT  Sarány István
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A csillagászati események iránt 
érdeklődők 2004-ben meg-
figyelhették a Vénusznak 

a Nap előtti átvonulását, azt a jelen-
séget, amelyre a 20. században nem, 
csak 1882-ben került sor utoljára. 

Nagy Antal csillagász-fizikatanár 
a Hargita Népének elmondta, hogy 
mivel a Föld és a Vénusz pályájának 
síkja nem fedi egymást, ezért követ-
kezik be ritkán, hogy a Vénusz a Föld-
ről nézve a Nap előtt haladjon el. A 
jelenség érdekes periodicitást mutat, 
8–121,5–8–105,5 év telik el két egy-
mást követő esemény között, így vagy 
júniusban, vagy decemberben követ-
kezik be. Utoljára 2004-ben láthattuk 
a Vénuszt a Nap előtt, legközelebb 
pedig (mivel a 2117-es átvonulás a mi 
vidékünkről nem lesz megfigyelhető) 
majd csak 2125. december 8-án lesz 
látható.

Nyolc évvel ezelőtt a Nap alsó ré-
szén vonult át a Vénusz, most a felső 
harmadánál fog átvonulni, mint egy 
kicsi bogár. Szép idő esetén holnap 
reggel a Nap előtt járó Vénusz körül 
jól megfigyelhető lesz a bolygó szén-
dioxidból álló légköre: lesz egy ködös, 
diffúz sáv a fekete korong körül. A 
legérdekesebb jelenség akkor követ-
kezik be, amikor a Vénusz elhagyja a 
Nap felületét: a Nap belső és a Vénusz 
külső peremét egy vékony, sötét híd 
köti majd össze. A csillagászati szak-
zsargonban fekete cseppként ismert 
effektus úgy jelenik majd meg, mint-
ha a Nap pereme magához akarná 
szippantani a bolygót, vagy mintha a 

Vénusz sziluettjét alkotó sötét festék 
elkezdene átfolyni a napkorong pere-
mébe.

Nagy Antal tanár a jelenség iránt ér-
deklődő csíkszeredaiaknak azt ajánlja, 
hogy Csibában vagy a Szécseny-patak 
felől nézzék az eseményt. Úgy tudja, 
hogy a diákok csillagászati körének 
tagjai a Márton Áron Gimnázium 
udvaráról figyelik meg a ritka jelen-
séget. 

A csillagászok számára elméleti 
jelentősége volt a jelenségnek, mert 
régen ez volt az egyik legfontosabb 
módszer a Nap-Föld távolság meg-
határozásához – mondja Nagy An-
tal. Valószínű, ezért is kezdeménye-
zett 1769-ben VII. Keresztély dán 
király expedíciót Észak-Norvégia 
partjaihoz közel eső Vardő szigetre, 
ahol június 3-ról 4-re virradó éjsza-
ka figyelték meg a ritka jelenséget. 
Mária Terézia megbízásából a felvi-
déki származású, magát magyarnak 
valló jezsuita szerzetes, Hell Miksa 
vezette az expedíciót. Hell Miksát 
annak idején – arra hivatkozva, 
hogy felhős volt az ég – sokan meg-
vádolták azzal, hogy csalt, hiszen 
nem végezhetett pontos megfigye-
léseket. Utólag azonban, amikor a 
számításait ellenőrizték, bebizonyo-
sodott, hogy azok nagyon pontosak 
voltak. Másik érdekessége ennek az 
expedíciónak, hogy Hell Miksa ma-
gával vitte rendtársát, Sajnovics Já-
nost is, akinek feladata a csillagászati 
mérések mellett a szigeten élő lap-
pok nyelvének tanulmányozása volt. 
Sajnovics a lapp és a magyar nyelv 
hangzásának, hanglejtésének hason-
lóságára figyelt fel, majd ezek alapján 
kutatta a szókészlettani, hangtani és 
alaktani egyezéseket. Megfigyelése-
it 1770-ben a Demonstratio Idioma 
Ungarorum et Lapponum idem esse 
című könyvében írta le, ezzel elin-
dítva a magyar nyelv eredetének tu-
dományos kutatását.

Érdekes És ritkA csillAgászAti jelensÉg

A Vénusz a Nap előtt
A szÉkely összefogás lángjA

Őrtüzek gyúltak

szentegyházi VárosnApok

Előadók kavalkádja 
Sok embert mozgatott meg a 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 ér-
deklődők.

t. A.

Sok embert megmozgatott 
– az esős időjárás ellené-
re is – a hétvégén lezaj-

lott Szentegyházi Városnapok 
rendezvénysorozat. Bár a pén-
tek esti zápor késleltette, mégis 
emlékezetes fellépésekkel ör-
vendeztette meg az összegyűlt 
közönséget a testvérvárosok, 
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 szabadtéren, a helyi 
műgyepes pályán és környékén 
gyűltek össze a szentegyháziak 
és vendégeik, ahol szarvasmarha-
kiállítást lehetett megtekinteni, 
miközben a helyi vállalkozók és 
egyesületek üstjei ben készültek 
a finom falatok. Ez idő alatt a 
testvérvárosok csoportjai, vala-
mint a szentegyházi Hüpürcsös 
néptáncegyüttes szórakoztatta 
a közel ezer résztvevőt. Este gá-
laest keretében emlékéremmel 
és oklevéllel jutalmazta a helyi 
önkormányzat a Szentegyházi 
Önkéntes Tűzoltóalakulat tagja-
it, valamint az éltanulókat és él-
sportolókat. A kulturális műsor 
keretében fellépett a Hüpürcsös 
néptáncegyüttes mellett a nem-

régiben alakult, szintén helyi 
ifi- fúvós együttes, a Gold Band 
is, biztosítva az est ünnepélyes 
han gulatát.

A vasárnapi program összeállí-
tásakor a gyerekekre is gondoltak, 
hiszen a Mártonffy János Általános 
Iskola udvarán a Szent Gellért Ala-
pítvány és a Gábor Áron Művelődési 
Ház szervezésében gyereknapi kéz-
műves-foglalkozáson fejleszthették 
kézügyességüket a gyerekek. 

Délután Homoródfürdőre köl-
tözött a rendezvény, ahol a megyei és 
szentegyházi elöljárók jelenlétében 
átadták a Borvizek Útja program 
keretében felújított borvízforrást és 
környékét. 

A Szentegyházi Városnapokat 
a helyi Ködszurkáló Színtársulat 
Tóték című színdarabjának bemu-
tatója zárta a Bartók Béla Művelő-
dési Házban.

Hetven Hargita megyei telepü-
lésen gyújtották meg tegnap 
este a székely összefogás tü-
zét. A valamikori székely vég-
várak lármafáinak mintájára az 
rMdsz hargita Megyei szer-
vezetének kezdeményezésére 
meggyújtott őrtüzek azt jelez-
ték: ismét veszély fenyegeti 
közösségünket.

hN-összefoglaló

Négy évvel ezelőtt, má-
jusban, majd 2009 feb-
ruárjában hetvenkilenc 

Hargita megyei településen gyúlt 
ki a székely összefogás tüze. Má-
jusban némely településen fú-
vószenekar játszott a tűz mellett, 
máshol a helyi néptáncegyüttesek 
tagjai perdültek táncra, és volt, 
ahol énekeltek. A tavalyelőtti ese-
ményen este hétkor lobbant fel a 

településeken a székely összefogás 
lángja, s ezzel egy időben a temp-
lomok harangjai is megszólaltak. 
Hargita megye magyar közössége 
így tiltakozott a magyar intéz-
ményvezetők 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 – jelentette ki 
Borboly Csaba, az RMDSZ Har-
gita Megyei Egyeztető Tanácsá-
nak soros elnöke, Hargita megyei 
tanácselnök, hozzátéve: a tüzeket 
a közös értékeink, együtt maradá-

sunk és az összetartozás tiszteleté-
re gyújtották.

Hargita megyében a székely 
összefogás tüzét hetven telepü-
lésen gyújtották meg tegnap este 
kilenckor. Csíkszéken összesen 28 
településen gyúltak a megemléke-
zés lángjai, Csíkszentdomokostól 
Tusnádfürdőig, de Gyimes fel ső-
lokon, Gyimesbükkben és Ká-
szonaltízen is fellobbantak a tü-
zek. Udvarhelyszéken közel 30 
településen lobbant fel a láng.

A szervezők kiáltványt fogal-
maztak meg, amelyben az új kor-
mány magyarellenes intézkedéseire 
mondanak nemet. „Nem engedünk 
a jogainkból, nem hátrálunk a ma-
gyar egyetemi oktatás ügyében, nem 
hagyjuk a székely megyék szétszakí-
tását, nemet mondunk a szerzett 
jogaink csorbítására és köztisztvi-
selőink elbocsátására, nem hagyjuk 
sárba tiporni nemzeti hőseinket, 
nem hagyjuk, hogy mások döntse-
nek a sorsunkról!” – hangzott el a 
csíkszeredai Vár téren tartott meg-
emlékezésen, amely során a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes 
vezetésével a résztvevők fáklyákkal 
és gyertyákkal állták körbe az össze-
fogás tüzét. „A nemzeti összefogást 
gátoló falakat is le lehet rombolni, a 
megnyesett fa is kinő” – világított rá 
ünnepi beszédében az összetartozás 
fontosságára Tamás József püspök. 
A megemlékezésen felszólaltak a 
városi, valamint megyei elöljárók, 
emellett pedig a szórványmagyar-
ság megyéinek képviselői, valamint 
szavalatok, énekek hangzottak el.

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

Megemlékezést tartott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom és a csíkszéki Mátyás huszárezred a Trianon emlékére 
az 1956-os téren. Az eseményen többek között Nyirő József Tri-
anon kapcsán megfogalmazott gondolatait olvasták fel az egybe-
gyűlteknek.
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kezik be, amikor a Vénusz elhagyja a 
Nap felületét: a Nap belső és a Vénusz 
külső peremét egy vékony, sötét híd 
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Vénusz sziluettjét alkotó sötét festék 
elkezdene átfolyni a napkorong pere-
mébe.

Nagy Antal tanár a jelenség 
iránt érdeklődő csíkszeredaiaknak 
azt ajánlja, hogy Csibában vagy a 
Szécseny-patak felől nézzék az ese-
ményt. Úgy tudja, hogy a diákok 
csillagászati körének tagjai a Márton 
Áron Gimnázium udvaráról figyelik 
meg a ritka jelenséget. 

A csillagászok számára elméleti 
jelentősége volt a jelenségnek, mert 
régen ez volt az egyik legfontosabb 
módszer a Nap-Föld távolság meg-
határozásához – mondja Nagy An-
tal. Valószínű, ezért is kezdeménye-
zett 1769-ben VII. Keresztély dán 
király expedíciót Észak-Norvégia 
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ria Terézia megbízásából a felvidéki 
származású, magát magyarnak valló 
jezsuita szerzetes, Hell Miksa vezet-
te az expedíciót. Hell Miksát annak 
idején – arra hivatkozva, hogy fel-
hős volt az ég – sokan megvádolták 
azzal, hogy csalt, hiszen nem vé-
gezhetett pontos megfigyeléseket. 
Utólag azonban, amikor a számítá-
sait ellenőrizték, bebizonyosodott, 
hogy azok nagyon pontosak voltak. 
Másik érdekessége ennek az expedíci-
ónak, hogy Hell Miksa magával vitte 
rendtársát, Sajnovics Jánost is, akinek 
feladata a csillagászati mérések mel-
lett a szigeten élő lappok nyelvének 
tanulmányozása volt. Sajnovics a lapp 
és a magyar nyelv hangzásának, hang-
lejtésének hasonlóságára figyelt fel, 
majd ezek alapján kutatta a szókész-
lettani, hangtani és alaktani egye-
zéseket. Megfigyeléseit 1770-ben a 
Demonstratio Idioma Ungarorum 
et Lapponum idem esse című köny-
vében írta le, ezzel elindítva a ma-
gyar nyelv eredetének tudományos 
kutatását.
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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 ér-
deklődők.

t. A.

Sok embert megmozgatott 
– az esős időjárás ellené-
re is – a hétvégén lezaj-

lott Szentegyházi Városnapok 
rendezvénysorozat. Bár a pén-
tek esti zápor késleltette, mégis 
emlékezetes fellépésekkel ör-
vendeztette meg az összegyűlt 
közönséget a testvérvárosok, 
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 szabadtéren, a helyi 
műgyepes pályán és környékén 
gyűltek össze a szentegyháziak 
és vendégeik, ahol szarvasmarha-
kiállítást lehetett megtekinteni, 
miközben a helyi vállalkozók és 
egyesületek üstjei ben készültek 
a finom falatok. Ez idő alatt a 
testvérvárosok csoportjai, vala-
mint a szentegyházi Hüpürcsös 
néptáncegyüttes szórakoztatta 
a közel ezer résztvevőt. Este gá-
laest keretében emlékéremmel 
és oklevéllel jutalmazta a helyi 
önkormányzat a Szentegyházi 
Önkéntes Tűzoltóalakulat tagja-
it, valamint az éltanulókat és él-
sportolókat. A kulturális műsor 
keretében fellépett a Hüpürcsös 
néptáncegyüttes mellett a nem-

régiben alakult, szintén helyi 
ifi-fúvós együttes, a Gold Band 
is, biztosítva az est ünnepélyes 
hangulatát.

A vasárnapi program összeállí-
tásakor a gyerekekre is gondoltak, 
hiszen a Mártonffy János Általános 
Iskola udvarán a Szent Gellért Ala-
pítvány és a Gábor Áron Művelődési 
Ház szervezésében gyereknapi kéz-
műves-foglalkozáson fejleszthették 
kézügyességüket a gyerekek. 

Délután Homoródfürdőre köl-
tözött a rendezvény, ahol a megyei és 
szentegyházi elöljárók jelenlétében 
átadták a Borvizek Útja program 
keretében felújított borvízforrást és 
környékét. 

A Szentegyházi Városnapokat 
a helyi Ködszurkáló Színtársulat 
Tóték című színdarabjának bemu-
tatója zárta a Bartók Béla Művelő-
dési Házban.

Hetven Hargita megyei telepü-
lésen gyújtották meg tegnap 
este a székely összefogás tü-
zét. A valamikori székely vég-
várak lármafáinak mintájára az 
rMdsz hargita Megyei szer-
vezetének kezdeményezésére 
meggyújtott őrtüzek azt jelez-
ték: ismét veszély fenyegeti 
közösségünket.

hN-összefoglaló

Négy évvel ezelőtt, má-
jusban, majd 2009 feb-
ruárjában hetvenkilenc 

Hargita megyei településen gyúlt 
ki a székely összefogás tüze. Má-
jusban némely településen fú-
vószenekar játszott a tűz mellett, 
máshol a helyi néptáncegyüttesek 
tagjai perdültek táncra, és volt, 
ahol énekeltek. A tavalyelőtti ese-
ményen este hétkor lobbant fel a 

településeken a székely összefogás 
lángja, s ezzel egy időben a temp-
lomok harangjai is megszólaltak. 
Hargita megye magyar közössége 
így tiltakozott a magyar intéz-
ményvezetők 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 – jelentette ki 
Borboly Csaba, az RMDSZ Har-
gita Megyei Egyeztető Tanácsá-
nak soros elnöke, Hargita megyei 
tanácselnök, hozzátéve: a tüzeket 
a közös értékeink, együtt maradá-

sunk és az összetartozás tiszteleté-
re gyújtották.

Hargita megyében a székely 
összefogás tüzét hetven telepü-
lésen gyújtották meg tegnap este 
kilenckor. Csíkszéken összesen 28 
településen gyúltak a megemléke-
zés lángjai, Csíkszentdomokostól 
Tusnádfürdőig, de Gyimes-
felső lokon, Gyimesbükkben és 
Kászonaltízen is fellobbantak a 
tüzek. Udvarhelyszéken közel 30 
településen lobbant fel a láng.

A szervezők kiáltványt fogal-
maztak meg, amelyben az új kor-
mány magyarellenes intézkedéseire 
mondanak nemet. „Nem engedünk 
a jogainkból, nem hátrálunk a ma-
gyar egyetemi oktatás ügyében, nem 
hagyjuk a székely megyék szétszakí-
tását, nemet mondunk a szerzett 
jogaink csorbítására és köztisztvi-
selőink elbocsátására, nem hagyjuk 
sárba tiporni nemzeti hőseinket, 
nem hagyjuk, hogy mások döntse-
nek a sorsunkról!” – hangzott el a 
csíkszeredai Vár téren tartott meg-
emlékezésen, amely során a Hargi-
ta Nemzeti Székely Népi Együttes 
vezetésével a résztvevők fáklyákkal 
és gyertyákkal állták körbe az össze-
fogás tüzét. „A nemzeti összefogást 
gátoló falakat is le lehet rombolni, a 
megnyesett fa is kinő” – világított rá 
ünnepi beszédében az összetartozás 
fontosságára Tamás József püspök. 
A megemlékezésen felszólaltak a 
városi, valamint megyei elöljárók, 
emellett pedig a szórványmagyar-
ság megyéinek képviselői, valamint 
szavalatok, énekek hangzottak el.

Mint Szász Hargita főszervező 
lapunknak elmondta, azért időzí-
tették június negyedikére a tűz-
gyújtást, mivel ekkor ünnepeljük 
a nemzeti összetartozás napját is.

Megemlékezést tartott a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 
Mozgalom és a csíkszéki Mátyás huszárezred a Trianon emlékére 
az 1956-os téren. Az eseményen többek között Nyirő József Tri-
anon kapcsán megfogalmazott gondolatait olvasták fel az egybe-
gyűlteknek.
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Hatezer vendégéjszaka sportrendezvények nyomán

Tusnádfürdői félmaraton

Izgalmas nemzetközi sportren-
dezvényekkel szolgálja az egész-
séget, a környezeti helyszínek 
megóvását, illetve nem utolsósor-
ban a tusnádfürdői vendégforgal-
mat a helyi extreme sportklub. A 
természeti környezet adottságait 
kihasználva rendeztek célraszálló 
siklóernyős bajnokságot, hegyi 
triatlont, futómaratont, de társ-
szervezőként – többek között – 
például a kutyaszánhúzó verseny 
szervezésébe is bekapcsolódtak. 
2008 óta a rendezvények nem-
csak nemzetközi hírnevet hoztak 
a fürdővárosnak, hanem 6 ezer 
vendégéjszakát is. 

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az alapelv, amely összekö-
ti a rendezvényeinket, egy-
szerű: próbálunk a kör-

nyék nyújtotta terepadottságokat 
kihasználva izgalmas sportolási 
le hetőségeket biztosítani a fiatalok 
számára, hogy ne csak a szórakozó-
helyek látogatása legyen az egyetlen 
kikapcsolódási lehetőség a telepü-
lésen – fogalmazott Butyka Zsolt, 
a tusnádfürdői Extreme Sportklub 
alelnöke, aki egyben az RMDSZ he-
lyi szervezetének is elnöke. A tusná-
di extrémsportkedvelők már 2008 
óta tevékenykednek szervezetten, a 
klubot azonban 2009-ben sikerült 
bejegyeztetni. Azóta már több tucat 
sikeres, nemzetközi visszhangot ki-
váltó rendezvényen vannak túl. 

siklóernyővel 
a csíki táj felett
Országos elsőként szervez-

tek például célraszálló siklóernyős 
bajnokságot, a rendezvény nyomán 
többen kedvet kaptak a sportághoz. 
– A kezdőcsapat 7 személyből állt, 
mára már 16 leigazolt siklóernyő-
sünk van ezek a sportolók az ország 
élmezőnyéhez tartoznak – fejtette 
ki Butyka. A nagy logisztikájú nem-
zetközi versenyek lebonyolításához 
azonban egyrészt csapat kell, más-

részt pedig a megfelelő nemzetközi 
tanúsítványokkal rendelkező szak-
emberek. Előbbivel nem volt baj, 60-
80 helyi fiatal rendszeresen önkén-
tesként részt vállal a rendezvények 
lebonyolításában. A siklóernyős 
versenyek lebonyolításáért a klub 
11 személynek biztosított tovább-
képzési lehetőséget, akik Szerbiában 
vehettek részt tanfolyamon, amely 
nyomán megszerezték a nemzetközi 
siklóernyő-bíró képesítést. Közülük 
idéntől már öten bíráskodhatnak, 
jövőtől pedig a teljes csapat, miután 
a jelöltek kitöltik a kötelező gyakor-
noki időt. – Legnagyobb meglepe-
tésünkre a tavalyi versenyre a hon-
lapunk nyomán bejelentkezett egy 
japán versenyző is, Mitsuharu Koga, 
aki mindössze egy strandpapucsban 
és egy kis kézitáskával érkezett – me-
sélte Butyka a japán kalandot. Ter-
veik szerint a kozmási Kopaszdomb 
tetején építenék ki a nemzetközi 

előírásoknak  megfelelő siklóernyős 
bázist, ahol esetleg hőlégballonos 
versenyek szervezése is lehetővé vál-
na. – Így már bejegyeztethetnénk a 
versenyeinket a siklóernyős világku-
pa versenynaptárába, ami sokat je-
lentene nekünk, hiszen egy-egy ilyen 
rangos futam nagy számú sportolót 
és közönséget mozgat meg – ismer-
tette elképzeléseiket Butyka.

hegyen, vízen, két keréken
A siklóernyőzés mellett jutott 

idő és energia a nagyszabású triatlon-
verseny megszervezésére is, amelyen 
a résztvevők hegyikerékpározásban, 
szaladásban, illetve a Szent Anna-tó 
átúszásában versenghettek. A romá-
niai versenynaptárban a tusnádfürdői 
triatlon éri a legtöbb pontszámot, hi-
szen ez az egyik legnehezebb verseny. 
Az Extreme Sportklubnak abban is 
oroszlánrésze van, hogy megszület-
hetett a Román Triatlonszövetség, 

hiszen ott vannak a hat alapító klub 
között. – A pályaszakaszokat, a hegyi 
kerékpárutakat még lehet fejleszteni, 
de örömmel mondhatom, hogy a 
versenyeinkre felfigyelt a nemzetközi 
triatlontársadalom is, egy-egy futam 
mindig megtölti szállóvendéggel 
Tusnádfürdőt – fejtette ki Butyka. 
Ebben a sportágban nagy áttörést 
jelentene, ha sikerülne felvetetni a 
versenyt az Egyesült Államokban 
jegyzett Xterra Triatlon Grand Prix 
sorozatába, ahol a világ élmezőnye 
versenyzik. – Európában jelenleg 
mindössze hat helyszínen rendeznek 
Xterra-futamokat, a követelmények-
nek megfelelő terepadottságaink 
megvannak, csak a pénz hiányzik, 
15 ezer dollár lenne a verseny regiszt-
rálása hivatalos Xterra-futamként 
– nyilatkozta Butyka. Hozzátette: 
minden olyan rendezvény támoga-
tásába igyekeztek bekapcsolódni, 
amelyet a zöld, azaz a nem motoros 

sportok margóján kezdeményeztek 
a településen. – Társszervezőként 
részt vettünk például a kutyaszánhú-
zó versenyek szervezésében, de min-
den jó kezdeményezést igyekszünk 
támogatni, amely a testmozgást szol-
gálja természeti környezetben, az 
egészséges életmódot, a természetvé-
delmet, illetve a fürdőváros idegen-
forgalmának élénkítését szolgálja – 
tömörítette egy mondatba alapelveit 
Butyka. A sportkedvelő fiatalok kez-
deményezéseit felkarolta a megyei 
önkormányzat, több rendezvényre 
nyújtottak anyagi támogatást, de se-
gítenek a helyi vállalkozók, kiemel-
ten a Tusnád Ásványvíz Rt.. – A si-
ker igazi kulcsa mégis a szervezésben 
részt vállaló önkéntesek csoportja, 
akik egyre többen jelentkeznek, és 
akikből az elmúlt években igazi erős 
közösséget kovácsolt a sportrendez-
vények körüli csapatmunka – fogal-
mazott Butyka. 

Levegő szárnyán a csíki háztetők felett. Népszerű extrém sport lett a siklóernyőzés fotók: extreme sportklub

A hétvégén zajlott tusnádfürdőn 
és környékén az Extreme Sport-
klub által szervezett félmaraton, 
amelyet a tusnádfürdő és a 
szent Anna-tó között szervez-
tek, sepsibükszádon keresztül. 
A félmaratonon korodi Attila 
rMdsz-képviselő is részt vett, 
váltóban – sükös ákossal és 
sükös józseffel – az első he-
lyen végzett.

Három országból: Románi-
ából, Magyarországról és 
Franciaországból  össze-

sen 134 személy vett részt szomba-
ton a Tusnádfürdő–Sepsibükszád–
Szent Anna-tó között az Extreme 
Sportklub által rendezett futóver-

senyen, melynek távja 24 kilomé-
tert tett ki. A nyílt versenyt Vatcă 
Andrei nyerte, aki 1 óra 27 perc 31 
másodperc alatt szaladta le a távot 
15,77 kilométerenkénti átlagsebes-
séggel. Butyka Zsolt, az esemény 
főszervezője lapunknak elmondta, 
mindez nem jöhetett volna létre a 
26 önkéntes összehangolt munká-
ja nélkül, emellett pedig a Tusnád 
Ásványvíz is kiemelten támogatta a 
rendezvényt.

A győztesek: Férfiak: nyílt: 
Vatcă Andrei; 19 évesekig: Cârlan 
Gabriel; 20–39 évesek: Vatcă 
Andrei; 40–49 évesek: Ketesdi 
Jafs; 50–59 évesek: László Zol-
tán; 60 év fölöttiek: Cârpaci-
Szántó Alexandru.

Nők: nyílt: Toma Beáta; 19 
évesekig: Lakatos Szidónia; 20–
39 évesek: Paşcu Marilena; 40–
49 évesek: Toma Beáta; 50–59 
évesek: Hajnal Csilla; 60 év fölöt-
tiek: Perepatics Mária.

Váltók: férfiak: Orienteering 
Team (Szép Zoltán, Suciu Simion, 
Bogya Tamás); 20–39 évesek: 
Orienteering Team; 40–49 éve-
sek: SKS (Korodi Attila, Sükös 
Ákos, Sükös József ). Nők: Nandu 
(Kötér Adél, Szabó Anita, Szakács 
Mária); 20–39 évesek: Nandu; 
40–49 évesek: Háromszéki Lá-
nyok (Buzsi Andrea, Pál Erzsébet, 
Szabó Irén). Vegyes: Roadrunners 
(Dániel László, Kacsó Csongor-
Gedeon, Karácsony Kinga). Indul a félmaraton mezőnye. Kiszaladtak a Szent Anna-tóhoz
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hirdetés

fizetett politikai hirdetés

Körkép
Székelyföldet ünnepli európa

Kovács Piroska elnyerte az Europa Nostra 2012-es 
kulturális örökségvédelmi nagydíját

A 2012-es Europa Nostra 
Díjak hat nagydíjának 
egyikével tüntette ki Ko-

vács Piroskát, a máréfalvi KŐLIK 
Hagyományőrző Művelődési 
Egyesü let alapítóját az Európai 
Bizott ság és az Europa Nostra jú-
nius 1-jén Lissza bon ban, Hargita 
Megye Tanácsának felterjesztése 
nyomán.

Székelyföldet, Hargita megyét 
ünnepelte Európa június 1-jén este 
Lisszabonban. Hargita Megye Taná-
csa felterjesztése nyomán a máréfalvi 
Kovács Piroska a 2012-es Europa 
Nostra Díjak Európa kulturális 
örökségvédelméhez való kiemelke-
dő hozzájárulás kategóriájának győz-
tese. A díjat a lisszaboni Jerónimos-
kolostorban szervezett péntek esti 
ünnepségen adták át Kovács Piros-
kának, a „székely kapuk őrzőjének” 
a Székelyföld népművészeti öröksé-
gének kutatásában és megőrzésében 
végzett kiemelkedő tevékenységéért. 
A márciusban kihirdetett 28 Europa 
Nostra Díj nyertese közül a június 
1-jei díjkiosztó ünnepségen válasz-
tották ki a hat fődíjast, amelynek 
egyike Kovács Piroska. Az Európa 
kulturális örökségvédelméhez való 
kiemelkedő hozzájárulás kategóri-
ája győztesének, a máréfalvi 80 éves 
nyugalmazott pedagógusnak, nép-
művelőnek, néprajzi gyűjtőnek a 
helyi történelem és örökségvédelem 
területén végzett tevékenységét az év 
legkiemelkedőbb örökségvédelmi 
megvalósításaként ismeri el az Euró-
pai Unió.

– Ez a díj nem egy embernek 
szól, ez Máréfalva, Hargita megye, 
Székelyföld sikere is – nyilatkozta 
Kovács Piroska, akit Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Tanácsának 
elnöke kísért el a lisszaboni díját-
adásra.

A tanácselnök szerint Európa 
figyelmének a középpontjába ke-
rült Székelyföld, Hargita megye.

– Sajátos kulturális értékekkel 
rendelkezünk, a székely kapu mint 
szimbólum Európa egyik féltett 
kincse, amelyet mint bebizonyoso-
dott, összefogással, odafigyeléssel 
meg tudunk védeni. Kovács Piros-
kán keresztül egész Székelyföldet 
díjazza Európa. Az összefogással 
végzett munkának eredménye van, 
ezért büszke vagyok arra, hogy 
Hargita Megye Tanácsa felelős és 
jelentős szerepet vállalt a Piroska 
néni által elindított mozgalom-
ban, a székely kapuk mentésében. 
Büszkék vagyunk Kovács Piroska 
munkájára, kitartására – nyilat-
kozta Borboly Csaba, hangsúlyoz-
va: – Ez a díj is bizonyítja, hogy 
Székelyföld létezését nem lehet 
letagadni. Székely kapuk léteznek, 
Székelyföld létezik, és a Székely-
földért tevékenykedők Európa 
büszkeségei, eredményeinket egész 
Európában elismerik.

Hargita Megye Tanácsa 2009 
óta tagja a Kovács Piroska által ala-
pított KŐLIK Hagyományőrző 
Művelődési Egyesületnek, amely 
tevékenységét megyei szintre kiter-
jesztve közösen dolgoznak a székely 

kapuk megmentésén. A közös tevé-
kenység eredményeként számos régi 
székely kaput újítottak és újítanak 
fel, felleltározzák a megye székely 
kapuit, és a hagyományos falukép, 
utcakép megőrzésén dolgoznak. 
Hargita Megye Tanácsa Kovács Pi-
roska tevékenységét tavaly Orbán 
Balázs-díjjal ismerte el.

Kovács Piroska székely ruhá-
ban, máréfalvi viseletben szeré-
nyen és boldogan vette át a 10 000 
euró értékű juttatással járó Europa 
Nostra nagydíjat. A zsűri tagjai 
elismeréssel nyilatkoztak Piroska 
néni munkásságáról, a közönség 
hangos „Bravó!”-val ünnepelte az 
udvarhelyszéki Máréfalva szülöt-
tét. Rengetegen gratuláltak a meg-
hatódott Piroska néninek, aki így 
nyilatkozott a díjátadást követően: 
– Rendkívüli érzés és nagyon nagy 
megtiszteltetés ez a díj. Boldog 
vagyok. A díjátadó ünnepség fel-
emelő pillanataiban azt éreztem, 
hogy jó lenne, ha az otthon mara-
dott székely kapuk tulajdonosai, 
kapufaragók, kapuállító falvaink 
közössége is velem együtt érezné, 
hogy ennek a sajátosan ránk jel-
lemző népi értéknek igenis helye 
van Európában, Európa hagyomá-
nyos kultúrájában. Ez alkalommal 
Európa ránk figyelt, a székely kapu 

megkapta méltó helyét Európa 
kulturális palettáján. Ez további 
munkára ösztönöz.

Hargita Megye Tanácsának 
felterjesztése P. Buzogány Árpád 
történész munkáján alapult, aki 
így ír Kovács Piroskáról:

„Kovács Piroska nyugalmazott 
tanár, népművelő, néprajzi gyűj-
tő, helyismerettel, történelemmel, 
néprajzzal kapcsolatos gyűjtő-
munkát végzett, melynek ered-
ményét több önálló kiadványban 
jelentette meg. A székely kapuk 
udvarhelyszéki kataszterét össze-
állította, a régi kapuk megmenté-
sét, helyreállítását szorgalmazta, 
és ennek hatására megyei program 
indult be. Tájházat alapított szülő-
falujában, annak folyamatos prog-
ramjai elsősorban az értékmentést 
szolgálják, illetve a fiatalokat meg-
ismertetik a hagyományos mester-
ségekkel (pl. kapufaragás). Sokol-
dalú munkásságát több helyi, me-
gyei és romániai díjjal ismerték el. 

Pedagógusként szülőfaluja is-
kolatörténetét készítette el, tele-
pülésével kapcsolatos adatgyűjté-
seit terjedelmes kiadványban tette 
közzé. Szülőfaluja, Máréfalva a 
faragott és festett székely kapuiról 
híres. Kovács Piroska már a hetve-
nes években, Ceauşescu diktatúrá-

jában elkezdte gyűjteni, lerajzolni a 
faragott nagy kapuk mintakincsét, 
majd pedig a települése más tárgyi 
emlékeit – ez szolgált alapul a ké-
sőbb létrehozott tájháznak, ahol 
tematikus 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 karbantartása, 
feljavítása azt eredményezte, hogy 
Máréfalva továbbra is Erdély egyik 
olyan települése, ahol a nagymére-
tű, szépen faragott kapuk meghatá-
rozzák a településképet.”

Az esemény védnöke Aníbal 
Cavaco Silva, Portugália elnöke 
volt, aki jelenlétével megtisztelte 
a rendezvényt, ugyanakkor José 
Manuel Barroso. A díjátadó gá-
lán részt vett Androulla Vassiliou 
oktatási, kulturális, többnyel-
vűségi és ifjúsági európai biztos, 
valamint Plácido Domingo vi-
lághírű 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 bírálóbizott-
ság ült össze egész Európából, 
és minden nyertes egy plakettet 
vagy egy trófeát kapott. Továbbá 
kiválasztották  a díjazottak közül 
a „nagydíj” hat nyertesét, köztük 
Kovács Piroska nénit, akik ezen-
kívül 10 ezer euró értékű jutta-
tásban részesültek.

Bővebb információt Kovács 
Piroska munkásságáról, az Europa 
Nostra Díjról, illetve Hargita Me-
gye Tanácsa székelykapu-prog-
ramjáról a http://szekelykapu.
hargitamegye.ro/ címen találnak. 

(x)
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Gyergyóremete valamennyi föld-
területét ingyenesen telekköny-
vezik a jogos tulajdonos nevére. 
Mindez a Cezar néven indult ka-
taszteri program részeként, a Vi-
lágbank finanszírozásában törté-
nik. Az 54 hét futamidejű projekt 
megrendelője az Országos Ka-
taszteri Hivatal, kivitelezője pedig 
a târgoviştei Blom cég. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Helyzetelőnyt jelent a reme-
teieknek a projekt kivite-
lezése, hiszen nem titok, 

hogy sehol nincs rend tulajdonvi-
szonyi ügyekben az országban – je-
lentette ki Tánczos Barna (koráb-
ban a mezőgazdasági tárca állam-
titkára) tegnap Gyergyóremetén 
azon a lakossági fórumon, amelyet 
a Cezar-program ismertetése céljá-
ból hívtak össze.

Tánczos elmondta, a település 
annak köszönhetően került bele a 
projektbe, hogy 2011 telén a Me-
zőgazdasági Minisztériumban a 
legmagasabb szakmai-politikai gré-
mium előtt Laczkó Albert Elemér 
polgármester bemutatta a község 
tagosítási tervét. Hargita megyéből 
egyébként még Csíkszentkirály ré-
szese ennek a programnak.

Együttműködést igénylő 
program
– Ez nem a tagosítás! – tisztázta 

mindjárt az elején Laczkó Albert 
Elemér polgármester, hangsúlyozva, 
hogy a munkálatok során együtt-
működésre lesz szükség a munkála-
tokat végző szakcég, a tulajdonosok 
és az önkormányzat között.

A munkafolyamat egyébként 
többlépcsős lesz, első lépésben tájé-
koztatják a lakosságot a projekt rész-
leteiről, hogy mindenki megértse  
a lényegét és a munka folyamatát.  

A második lépést az adatgyűjtés ké-
pezi, melynek során minden háztar-
tást felkeresnek a magyarul beszélő 
kérdezőbiztosok, akik begyűjtik a 
földtulajdonjogokra vonatkozó ada-
tokat. Felkeresik azokat a tulajdono-
sokat is, akik Gyergyóremete köz-
igazgatási területén földtulajdonnal 
rendelkeznek, de nem laknak a 
községben. A harmadik lépés a te-
repmunka, amelynek során a község 
gondnokságában lévő több mint tíz-
ezer hektáros területet felmérik. Erre 
a munkálatra 4-6 hónapot szántak, 

és a legtávolabbi dűlőktől kezdődő-
en több szakembercsoport végzi a 
méréseket. Ennél a lépésnél, lehető-
ség szerint, jó, ha helyszínen vannak 
a tulajdonosok is a parcellák pontos 
azonosítása érdekében. A helyszíni 
méréseket követően egyeztetik a tu-
lajdonba tételi jegyzőkönyv adatait, 
majd az elkészült jegyzőkönyveket 
30 napra kifüggesztik. Ezalatt bárki 
megnézheti, és ha bármilyen prob-
lémát észlel, írásban fellebbezhet. A 
munkafolyamat utolsó lépése a te-
lekkönyvezés, ennek során a tulajdo-

nosok ingyenesen hozzájuthatnak a 
dokumentumhoz. A telekkönyve-
zéshez szükséges hagyatéki procedú-
rára közjegyzőt szerződtetnek, aki 
jutányos áron elvégzi ezt a műveletet 
minden igénylő esetében. Egyébként 
csupán a hagyatéki eljárást kell meg-
fizetniük a földtulajdonosoknak.

Bízniuk kell 
a tulajdonosoknak
– Nincs semmilyen mögöttes 

szándék, mindenben segítünk – 
hangsúlyozta a polgármester, el-
mondva, lényeges a bizalom, hiszen 
e nélkül nem lehet ezt a munkálatot 
úgy elvégezni, hogy mindenki szá-
mára jó legyen.

Mint mondta, nagyon fontos, 
hogy minden földterületet azono-
sítsanak, ehhez pedig kiinduló alap 
a gazdasági regiszter, ami a legfris-
sebb dokumentum a földtulajdon-
jogok megállapításánál, de elfogad-
nak minden igazoló aktát, többek 
közt az úgynevezett zsebszerződé-
seket is. Tánczos Barna azt is hang-
súlyozta, hogy ez alkalommal nem 
érdemes elhallgatni vagy letagadni 
földterületeket, mert amelyik terü-
letnek nem kerül meg a gazdája, az 
a közösség tulajdonába kerül, vagyis 
a mindenkori önkormányzat ren-
delkezik róla.

hargitanépe

KAtAsztEri prOgrAm gyErgyórEmEtén

Ingyen telekkönyvezik a visszaszolgáltatott területeket

CsAládBArát KözösségEK CímEt nyErt gyErgyórEmEtE

Tizenöten mennek 
Brüsszelbe

AlfAlvi fAlunApOK

Bemutatkoztak a helyi termelők

A Családbarát Közösségek díjjal 
jutalmazták Gyergyóremetét, az 
rmdsz által adományozott díjat a 
község elöljárói vették át elöljárói 
a hétvégén. Emellett tizenöt reme-
tei lakos kapott meghívást sógor 
Csaba Ep-képviselőtől brüsszeli 
tanulmányútra.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

A2011-es romániai népszám-
lálás eredményeiben meg-
mutatkozó népességfogyás 

lelassításáért az RMDSZ tavaly 
decemberben elindította az Együtt-
működés a magyar jövőért család-
politikai kezdeményezést. Ennek 
keretében idén, a család nemzetközi 
napján húsz olyan önkormányzatot 
díjaztak, amely hangsúlyt fektetett a 
családbarát intézkedésekre. Közülük 
kiemelkedik Gyergyóremete önkor-
mányzata, amely közel kétmillió lejt 
fordított az elmúlt évben különböző 
családtámogató programokra: házi 
beteggondozásra, falugondnoki 
szolgálatra, fogyatékosok számára 
szervezett foglalkoztató programok-
ra, az egészségügyi ellátás és az okta-
tás minőségének javítására, valamint 
családsegítő programokra egyaránt 
áldozott a település vezetősége. Ki-

magasló eredményeikért a Család-
barát Közösségek cím megszerzése 
mellett az RMDSZ családpolitikai 
munkacsoportja különdíjban is ré-
szesítette Gyergyóremetét. 

– Az RMDSZ ezzel a díjjal sze-
retné felhívni a települések figyel-
mét arra, hogy az infrastrukturális 
fejlődéssel párhuzamosan társadal-
mi fejlődésre is szükség van. Ah-
hoz, hogy a társadalmi egyensúly 
fennmaradjon, a nagycsaládosok 
támogatása által növelni kell a gye-
rekvállalási kedvet, s nem fogyhat el 
a társadalom különböző csoportjai 
iránti tisztelet sem, az időseket és 
fogyatékosokat is támogatni kell. 
Ha nem figyelünk az idősebb kor-
osztályra, elveszítjük azt a tudást, 
amelyet az értékeinkről és hagyo-
mányainkról magukban hordoz-
nak, ezzel pedig saját gyökereink-
től szakadunk el – fejtette ki Sógor 
Csaba beszédében.

Az Európai Parlament képviselő-
je hangsúlyozta, az egészséges közös-
ség a szociális jólétre és nem az anya-
giakra épül. A díj átadása után Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselő, 
15 személyre szóló brüsszeli tanul-
mányutat ajánlott fel, a résztvevők 
listáját érdem szerint a helyi önkor-
mányzat állítja össze.

Közel kétszázan vettek részt a fórumon, amelyen Laczkó Albert Elemér és Tánczos Barna ismertette a kataszteri program részleteit

többen is megállapították: a helyi 
termelők vására volt a tizenket-
tedik alkalommal megszervezett 
Alfalvi falunapok rendezvény-
sorozat legvonzóbb programja. 
Az eseményen harminc helyi 
termelő mutatkozott be, a kí-
nálatban szinte minden volt a 
hentesárutól a háziszőtteseken 
és házi készítésű befőtteken át a 
süteményekig.

J. A.

Ez a rendezvény az idei fa-
lunapok legérdekesebb és 
legvonzóbb színfoltja, amit 

egyértelmű sikerként könyvelek 
el – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére György István polgár-
mester.

Az elöljáró elmondta, noha 
valamennyi termelőt ismeri, 
nem számított ennyire népes 
részvételre.

– Ez viszont arra kötelezi az 
önkormányzatot – vélekedett a 
polgármester –, hogy mielőbb 
hozzanak létre egy egyesületet, 
amely tömörítené a helyi termelő-
ket és majd a havi rendszeresség-
gel szervezett vásárok lebonyolí-
tásáért felel.

Természetesen, a későbbiek 
során teret engednének a más te-
lepülésekről érkező termelőknek 
is, most viszont, igazodva a falu-

napok alapkoncepciójához, a he-
lyieké volt az előny.

A gyergyóalfalvi falunapok 
másik kiemelkedő eseménye to-
vábbra is a Domokos Pál Péter 
Hagyományőrző Egyesület szer-
vezésében zajlott Fölszállott a 
páva elnevezésű seregszemle volt. 
Hunyadi Irén főszervező szerint 
talán idén volt a legszínvonala-
sabb, hiszen a Gyergyói-medence 

különböző településeiről érkező 
iskoláscsapatok többnyire népi 
táncokkal, gyermekjátékokkal 
és népdalokkal készültek, ettől 
dinamikus és szórakoztató volt a 
műsor.

A falunapok programjában 
egyébként mindenki talált ked-
vére való programot, az esemény 
zárására pedig Baricz Gergő is ha-
zatért egy fergeteges koncertre.

György István polgármestert érdekeli a helyi kínálat fotó: jánossy alíz
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Vasárnap adták át Homoród fürdőn 
a Borvizek útja projekt keretében 
felújított ásványvízforrást és kör-
nyékét. A Hargita Megye Tanácsa 
által, Szentegyháza önkormány-
zatával együttműködve végzett 
beruházás részeként utcát és 
sétányt, árkokat, parkot, támfa-
lat, lépcsőket, utcai bútorzatot, 
átereszt, forráspavilont, födött 
gyalogoshidat, faszerkezetű me-
dencét, valamint autóbusz-megál-
lót és közvilágítást alakítottak ki.

HN-információ

Az avatón jelen volt Borboly 
Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, Burus 

Mária Ella, Szentegyháza polgár-
mestere és dr. Verestóy Attila sze-
nátor is. Borboly Csaba beszédében 
azt mondta, arra törekednek, hogy 
a turisták ne csak átsuhanjanak tája-
inkon, hanem hosszabb időt töltse-
nek Székelyföldön.

– Olyan infrastruktúrát kell ki-
építeni, hogy a kirándulók ne csak 
egy pohár vízre vagy fagyira álljanak 
meg, hanem itt töltsenek néhány 
napot. Örülök, hogy Szentegyháza 
önkormányzata úgy döntött, részt 
vesz a projektben, hiszen ez hosszú 
távon jó befektetés a településnek 
– jelentette ki a tanácselnök. Burus 
Mária Ella polgármester szerint erős 

hitnek, cselekvő akaratnak köszön-
hetően sikerült kivitelezni a Borvi-
zek útját Homoródfürdőn.

– Örülhetünk annak, hogy 
ebben a csodálatos természeti kör-
nyezetben igazi kikapcsolódási hely 
létesült, ezzel is hozzájárulva ahhoz, 
hogy újra felidézzük Homoródfürdő 
egykori hangulatát – mondta a pol-
gármester.

Verestóy Attila szenátor az egy-
séges érdekképviselet fontosságát 
hangsúlyozta.

– Ebből a megvalósításból is lát-
szik, csak együtt, önökkel tudunk 
építeni, eredményeket elérni. Azzal, 
hogy 1989-ben nem pártokat alapí-
tottunk, hanem egy szövetséget hoz-
tunk létre, a Kárpát-medencében 
egyedül ebben az országban sikerült 
olyan erős politikai érdekképvisele-
tet működtetni, amely mindig té-
nyező volt, ellenzékben is. Ma olyan 
időket élünk, amikor szükség van az 
emberek bizalmára, mert ha nincs 
mögöttünk a romániai magyarság, 
ezen belül a székelység, akkor szava-
ink semmit se érnek. Egy feldarabolt, 
megosztott magyarságnak 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 gyere-

keknek, a borvízforrás mellett fel-
állított színpadon pedig fellépett 
a szentegyházi néptánccsoport. A 
megyei tanács az esemény alkalmá-
val díjazta Szentegyháza kiemelke-
dő személyiségeit: Benedek Klárát, 
a Tamási Áron Általános Iskola 
nyugalmazott igazgatóját, Kádár 
Leventét, a Mártonffy János Álta-
lános Iskola nyugalmazott igazga-
tóját, Haáz Sándor zenetanárt, a 
Szentegyházi Gyermekfilharmónia 
vezetőjét, valamint Burus Mária 
Ella polgármestert. A részt vevő 
gyerekek megtekinthették a me-

gyei tanács hegyimentő közszolgá-
latának új felszereléseit, kipróbál-
hatták a mentésre használt jármű-
veket, valamint a kötélpályát.

A Borvizek útja projektet a 
Phare 2004–2006, Nagy Regioná-
lis Infrastruktúra-projektek prog-
ramból finanszírozták, célja az 
ásványvízforrások környezetének 
modernizálása, területrendezése, 
a projektben részt vevő települé-
seken a turizmus és a gazdasági 
élet fellendítése. Hargita megyé-
ből Csíkszereda (Zsögödfürdő), 
Székelyudvarhely (Szejkefürdő), 

Tusnádfürdő, Borszék, Szent-
egyháza (Homoródfürdő), Gyer-
gyóremete vesz részt benne. A 
szerződés összértéke Hargita 
me gyében 4 974 252,21 euró, 
amiből 1 796 700 euró, azaz a 
szerződés értékének 36%-a Har-
gita Megye Tanácsa és a részt vevő 
helyi önkormányzatok hozzájáru-
lását jelképezi. A homoródfürdői 
beruházás értéke több mint 300 
ezer euró, Hargita Megye Tanácsa 
megközelítőleg 53 ezer euróval 
járult hozzá a projekt lebonyolí-
tásához.

udvarhely

Felidézett régi hangulat. Homoródfürdő újra egykori pompájában díszeleghet 

Borvizek úTjA

Megújult a homoródfürdői borvízforrás és környéke

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

Hagyományos díszítésű, 
a helyi mesteremberek 
munkáját dicsérő szé-

kely kapu alá gyűlt össze az ün-
neplő közösség, ahol Nagy Attila, 
a kapubizottság tagja bemutatta 
a székely kapuk múltját, jelenét 
Zetelaka községben, ugyanakkor 
reményét fejezte ki, hogy a bi-
zottság értékmentő munkájának 
köszönhetően biztos jövőjük is 
van a kapuknak a településen. El-
mondta, a székely kapu a közösség 
fájának gyökere, ha régi kaput újí-
tunk fel, akkor a régi gyökereket 
ápoljuk, új kapu építésével pedig 
új gyökereket eresztünk, amelyek 
megtartanak minket a történelem 
viharaiban.

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 támaszkod-
va, helyesen megélve és kemény 
munkával dolgozva, 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, valamint An-
tal István képviselőnek mondott 
köszönetet, hogy a zetelaki in-
tézmény – egyedüliként Udvar-
helyszékről – bekerült abba az 
országos programba, amely új 

óvodák és iskolák építését támo-
gatta. 

– Mindenki embernek szü-
letik, azonban székellyé csak 
neveléssel válhatunk, és a család 
után az iskola a nevelés legfon-
tosabb színtere. Olyan lesz a 
jövő nemzedéke, amilyen a ma 
iskolája – ehhez a pótolhatat-
lan nevelő munkához kívánok 
kitartást a pedagógusoknak – 
mondta Antal István. A parla-
menti képviselő hangsúlyozta: 
Zetelaka elsőként került be a 
sportcsarnok-építési programba 
is, hiszen a helybéliek akkoriban 
„a szövetség zászlóját, az össze-
fogást lobogtatták”. Antal úgy 
vélte, a helybéliek sorsát helybé-
liekre, itt születettekre kell bíz-
ni, s mint mondta, a szövetség 
mindig mögöttük áll, támogatja 
törekvéseiket.

Az 1 millió 400 ezer lejes 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 általános 
iskolások éneke zárta, akik így kö-
szönték meg, hogy korszerű is-
kolában tanulhatnak a düledező, 
életveszélyes régi épület helyett.

A székely kapu a közösség fájának gyökere 

Korszerű tanintézet épült zetelaKán

Ahol iskolát építenek, ott a jövőt alapozzák meg
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fizetett politikai hirdetés

Felszabadult, remek hangulatban 
ünnepelte az idény végét szom-
baton a Székelyudvarhelyi KC. A 
harmadik alkalommal megrende-
zett SZKC-napnak idén a városi 
sportcsarnok adott helyet, lehető-
ségek nyújtva a bemutatkozásra 
a kézilabdás családhoz tartozó ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Harmadik alkalommal szer
veztek szombaton Szé
kely udvarhelyen SZKC

napot. Az első két kiadásnak a Rákó
czi Center adott otthont, idén már 
a jóval központibb fekvésű sport
csarnok, az udvarhelyi nemzeti ligás 
kézilabdasikerek helyszínén zajlott a 

székelyudvarhelyi önkormányzat és a 
Communitas Alapítvány által támo
gatott rendezvény. Ami viszont nem 
változott, hogy az SZKCszíneket 
képviselő klubtagok a legkisebbtől a 
legidősebbig szerepelhettek.

A nap a hagyományoknak 
megfelelően a négy város csapatát 
fel vonultató Székelykupa öreg fiúk
tornával indult, a szoros elődöntőket 
követően a trófeát idén a csíkszereda
iak szerezték meg. Szintén szeredai 
siker született a megyeközpont és az 
udvarhelyi hölgyek barátságos talál
kozóján.

Természetesen az SZKCnap 
nemcsak a kézilabdáról szólt, a saj
tó képviselői, a Székely Medvék és a 
Fan Club tagjai focimeccseken mér
ték össze erejüket.

Pályára léptek a legkisebbek is, 
a klub több korosztályos csapata 
bemutató mérkőzést játszott, de 
igen nagy érdeklődés övezte a klub 
élvonalbeli csapata és a nemrég me
gyei bajnoki címet elhódító SZKC 
Öregfiúk gárdája közötti találkozót, 
melyen a fiatal kézisek „fejet hajtot
tak” az idősebbek előtt. A profik 
által elszenvedett vereség volt az 
idényben az első (és egyben utolsó), 
melyet Vlad Caba vezetőedző ne
vetve fogadott.

Díjátadáskor nemcsak a győz
tesekre gondoltak, díjazták a legte
hetségesebb, legjobban fejlődő fiatal 
játékosokat, a klub színeiben tevé
kenykedő edzőket, és az udvarhelyi 
kézilabdát népszerűsítő sajtóorgánu
mokat, köztük a Hargita Népét is.

SZKC-nApoK SZéKelyudvArhelyen

Ünnepeltek a kézilabdások

hargitanépe

együtt a „kézilabda-nagycsalád” Fotó: szász Csaba

Huszonhét csíki érem

A marosvásárhelyi Liviu 
Rebreanu Gimnázium 
sport termében rendezték 

az elmúlt hét végén a III. WTF 
Taek won do Tornádókupát harc 
(Kyo ru gi) és formagyakorlat (Po
om sae) próbákban. A megmérette
tésen tizenegy csapat összesen 270 
versenyzővel vett részt. A csíksze
redai Phoe nix Sportklub Simó Mi
hály vezetésével a harcban huszon
két, a formagyakorlatviadalon hét 
sportolóval vett részt, és összesen 
huszonhét érmet szereztek.

Az érmesek
Harc: aranyérmesek: Demeter 

Örs (gyerek 1; –35 kg), Gidró Ta
más (kisifjúsági 2; –30 kg), Gegő 
Roland (kisifjúsági 1; –65 kg), Vita 
Renáta (ifjúsági; –46 kg); ezüstérme-
sek: Antalka Loránd (gyerek 1; –35 
kg), Vízi Bálint (kisifjúsági 2; +40 
kg), Suciu Roland (kisifjúsági 1; –33 

kg), Antal Miklós (ifjúsági; –49 kg), 
Karda Szilárd (ifjúsági; –63 kg); 
bronzérmesek: Imre Madarász Eme
se (gyerek 2; –25 kg), Aciobăniţei 
Radu (gyerek 1; +35 kg), Feraru 
Victor (kisifjúsági 2; +40 kg), Salló 
Lőrincz Loránd (gyerek 1; +35 kg), 
Timár Roland (kisifjúsági 2; –35 
kg), Bujac Eduard (kisifjúsági 2; –40 
kg), Szőgyör Boglárka (kisifjúsági 1; 
–41 kg), Farkas Adél (kisifjúsági 1; 
–51 kg), Bajkó Erika (ifi; –59 kg).

Formagyakorlat, egyéni: arany: 
Imreh Székely Kelda, Ailincăi 
Eduard, Bajkó Erika; bronz: Lázár 
Botond, Szőgyör Boglárka. Páros: 
arany: Farkas Adél, Szőgyör Boglár
ka. Trió: arany: Farkas Adél, Szőgyör 
Boglárka és Bíró Tünde Anna. Ve-
gyes páros: arany: Bajkó Erika és 
Ailincăi Eduard; bronz: Imreh Szé
kely Kelda és Lázár Botond.

Edző: Simó Mihály 4 DANos 
taekwondomester.

A csíkszeredai Phoenix Sportklub érmes versenyzői
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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
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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.
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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
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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.
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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)



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.
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Sport

Ma a Siret és Suceava közötti 161 kilométer vár a mezőnyre

hirdetés

hargitanépe

ZAjliK A roMán KeréKpároS KörverSeny

Mezőnybefutó három szakaszon

játsszon velünk és nyerjen

Végh Csongor az 5. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát, a Hargita Népe csíkszeredai 
szerkesztőségében veheti át. Megfejtés: 5. forduló (Bene Ferenc és Novák Dezső melyik EB-n voltak 
gólkirályok?): 1964-ben, a spanyolországi Európa-bajnokságon.

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



Napról napra
szabadidő

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 
1718. Thomas Chippendale angol műbú-

torasztalos 
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 

értesítés

Az RMDSZ Városi Szervezeténél (Csík-
szereda, Petőfi Sándor utca 8. szám, telefon: 
0266–311836, 0743–663590) kapható szé-
kely zászló, magyar zászló, Sic-matrica.

XX. Országos fúvóstábor

2012. július 29. és augusztus 11. között a 
Rétyi Pro Musica Zenei Alapítvány XX. alka-
lommal szervez tábort fúvós hangszert művelő 
tanulók és ifjak számára. Kezdőhangszeresek 
jelentkezését is várják a szervezők. A táborban 
intenzív képzés formájában bontakozik ki a 
tevékenység, szaktanárok irányításával. Oktat-
nak: fuvolát, oboát, klarinétot, fagottot, szop-
rán, alt és tenor saxofont, alt és vadászkürtöt, 
toló- és billentyűs harsonát, trombitát, szárny-
kürtöt, tenor és bariton kürtöt, 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 közöl-
ni a jelentkezők számát külön hangszerenként 
feltüntetve a következő címen: Pro Musica 
Zenei Alapítvány, Réty 527145, Iskola utca 
433, Kovászna megye – mindez letölthető: 
www.promusicarety.ro – honlapról. Jelent-
kezni lehet a promusicarety@freemail.hu 
e-mail címen vagy a 0740–513382, 0746–
159853-as telefonszámokon.

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

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

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsának Komolyze-

ne Hargita Megyének elnevezésű programja 
keretében lép színpadra a Csíki Kamarazene-
kar Kamaraegyüttese a csíkcsicsói kultúrott-
honban ma 20 órától. Közreműködik: Filip 
Ignác – furulyák, barokk fuvola, ének; Szabó 
Éva – furulyák, barokk fuvola, dobok; Kovács 
László – hegedű, ének; Kovács Éva – hegedű; 
Adorján Csaba – brácsa, népi brácsa, ének; 
Lázár Zsombor – cselló; Szőgyör Árpád – 
nagybőgő, ének. Műsoron: szemelvények a 
XVI–XIX. századi magyar zenéből (históriás 
énekek, diákdalok, magyar táncok). A belépés 
díjtalan.

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című 

színművét ma 18 órától a János vitéz- és a 
Sganarelle-bérleteseknek játssza a Csíki Já-
tékszín társulata. A bérletes előadásokra je-
gyet is válthatnak az érdeklődők a színház 
jegypénztárában, munkanapokon 10–13, 
valamint 17–19 óra között, és előadások 
előtt egy órával.

Bábszínház
Ma és holnap a marosvásárhelyi Ariel 

bábszínház Csipkerózsa című mesejátékát 
tekinthetik meg a gyermekek Gyergyó szent-
miklóson. Ma délelőtt 10 órától a Csi pike-
bérlet érvényes, 12-től pedig a Fogarassy-
bérlet. Június 6-án 10 órától a Pinocchio-
bérlettel, 12 órától pedig a Móka-bérlettel 
lehet megtekinteni a gyerekelőadást. A je-
gyek ára 5 lej.

Filmkaraván
Filmkaravánnal érkezik Erdélybe 2012. 

június 4–7. között a magyarkanizsai (vajda-
sági) Cinema Filmműhely. A karavánút alatt 
négy különböző helyszínen várják a szervezők 
találkozóra az érdeklődőket: Nagyszebenben, 
Sepsiszentgyörgyön, Székelyudvarhelyen és 
Csíkszeredában. A filmkedvelők betekintést 
nyerhetnek a Filmműhely munkájába, illetve 
megnézhetnek néhányat a műhely alkotásai 
közül. Meghívott vendégek: Csubrilo Zoltán, 
Fejős Csilla és Iván Attila. A karavánt Hargi-
ta Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kul-
turális Központ szervezi, több intézmény és 
egyesület társszervezésében, támogatója a Ma-
gyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium.  
A rendezvénysorozat Hargita megyei állo-
másai: Székelyudvarhely – június 6., szerda, 
19 óra, Művelődési Ház (Tamási Áron utca 
15. szám); Csíkszereda – június 7., csütörtök, 
19 óra, Hargita Megyei Kulturális Központ 
Pinceklubja (Temesvári sugárút 4. szám). 

áramszünet

Javítási munkálatok miatt ma reggel 8 és 
délután 6 óra között szünetel az áramszolgálta-
tás Kászonfeltízen. Holnap ugyancsak reggel 8 
és délután 6 óra között Csíkszentsimonban, a 
711 sz. tömbházban végeznek javítási munká-
latokat, így ott is szünetel az áramszolgáltatás.
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www.parapista.com

– Azt hiszem, hogy már csak 
egyszer találkozunk, Szabó úr.
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A Pallas-Akadémia Könyvkiadó kiadványa

A Nyirő József újratemetése kapcsán is kibonta-
kozóban lévő Nyirő-kultuszt szolgálja a Pomogáts 
Béla által szerkesztett kötet. A szerkesztő szándéka 

szerint „válogatás róla, illetve műveiből készült tanulmá-
nyokból, kritikákból, jegyzetekből”. A kötet ugyanakkor 
arra is szeretné felhívni a figyelmet, hogy bizony ideje lenne 
létrehozni egy Nyirő Józseffel foglalkozó irodalomtörténeti 
monográfiát is.

A könyv terjedelme 434 oldal, ára: 28 lej. A könyv meg-
vásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Pe-
tőfi utca 4. sz. Tel.: 0266–316798.

Nyirő József, 
a székely nép krónikása

Irodalmi tanulmányok
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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. 
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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 email címre vagy szer  
kesztőségünk postai címére (530190
Csíkszereda, Szentlélek utca 45.
szám) várjuk.

*
AfotótBodorDezsőkészítette.Kilo
méterkőállítás.Közlekedésitámpont
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hargitanépe
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