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Beruházás 

Kész a harmadik 
körforgalom

Egy újabb körforgalommal és 
egy önkiszolgáló rendszer-

ben működő benzinkúttal lett 
több tegnap Székelyudvarhely. A 
Bethlenfalvi út és a Kauflandhoz 
vezető útszakasz kereszte-
ződésében felépült a város 
harmadik körforgalma, 
melynek szomszédságában egy 
benzinkút is működik már.

Fára cserélték 
a plexiüveg 

szerkezeteket
Székelyudvarhelyen a hét folya-

mán nyolc, fából készült, új 
buszmegállót helyeznek ki. A ple-
xiüveg és fém kombinációjú 
várókat váltó fából készült 
szerkezetek első körben a 
város legforgalmasabb pontjait 
díszítik majd. 

Parajdon euró-
millióban mérik 

az éveket
Lakossági fórumot tartott 

Parajdon az RMDSZ kam-
pánystábja. Bokor Sándor 
polgármester megvalósításai-
ról, terveiről számolt be, meg-
említve, hogy 8 év alatt 7,5 millió 
eurót sikerült a településre hozni.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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Fiatalon a fiatalokért 
és a homoród-mentéért5

hargitanépe 

3Átlagban napi száz vendég 
tér be a lepkeházba 4Udvarhelyi cégek 

képekben, egykor és most
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Drágul a villamosenergia

Június végéig öt százalékkal 
növekszik a fogyasztói ár

hivatalosan is bejelentették, hogy rövidesen megemelkedik a villamosenergia-fogyasztás 
díjszabása. Több mint biztos, hogy rövid időn belül meg fog jelenni az Országos 

energiaszabályozási szakhatóság (ANre) vonatkozó rendelete. A Nemzetközi Valutaalap, 
az Európai Bizottság és a Világbank képviselőivel folytatott legutóbbi megbeszéléseket 
követően véglegesített szándéknyilatkozatban az áll, hogy június végéig öt százalékos 

díjszabásemelésre kerül sor. Mind a háztartási, mind pedig az ipari fogyasztók esetében 
ugyanezen arányban fog növekedni a díjszabás. > 10–11. oldal

Drágább lesz az áram. Az intézkedés begyűrűzik a termékárakba is foTó: baLázs árPád

Helyreigazítás, 
kiigazítás

Több kormányhatározat je-
lent meg a különböző szaktárcák 
megszervezési és működési jogsza-
bályainak módosítására 
vonatkozóan. S meglepe-
téssel tapasztalhatjuk, hogy 
az átszervezés ürügye alatt rend-
szerint nő a tisztségviselők száma.

3

     hecser zoltán

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4646î
1 amerikai dollár Usd 3,5918î
100 magyar forint hUF 1,4738ì
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Kovács Piroska munkássága 
sokunk számára ismert volt 
Udvarhelyszéken, de most már 
a nagyvilágban is, hiszen júni-
us 1-jén Európa Nostra-díjjal 
tüntették ki. Tiszteletünk kife-
jezése jeléül Székelyudvarhely 
Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatalának támoga-
tásával újra kiadásra került Pi-
roska néni Orbán Balázs kapui 
című munkája.

A székely anyaváros polgármes-
tereként öröm számomra egy olyan 
kiadványt ajánlani figyelmükbe, 
amely bár Székelyudvarhelyhez 
köthető kulturális célpontot nép-
szerűsít, a székely népi építészet 
legjellegzetesebb formavilágát és 

ornamentikáját örökíti meg. A 
székely kapuk számunkra nem-
csak térelválasztó elemek, hanem 
bennük rejlik elődeink évszázados 
fafaragó tapasztalata, szépérzéke 
és saját munkájukkal szemben ta-
núsított alázata. Székelyföldön a 
monumentális kötött kapuk nap-
jainkban is reneszánszukat élik, 
ezért fontos a pozitív példamuta-
tás, a múltunkban gyökerező min-
takincs tudatosítása, és a hiteles 
kulturális előképek hagyományo-
zása.

Szerencsésnek mondhatom 
magamat, hiszen betekintést 
nyerhettem a faragás technikájá-
ba és a virágminták szerkesztésé-
nek rejtelmeibe, gyakorolhattam 
mindezt. Büszkeséggel tekintek 
vissza azokra az alkalmakra, hi-

szen valóságos nevelő személyisé-
gek társaságában tehettem ezt. A 
teljesség igénye nélkül ez esetben 
Kovács Mihályt, a szejkefürdői 
kapusor életre hívóját, és Ko-
vács Piroskát, a „székelykapuk 
nagyasszonyát” emelem ki. Jelen 
könyv második kiadásával egy-
ben tisztelgünk a szerző önzetlen 
közösségi munkája előtt, s gra-
tulálunk az Európa Nostra-díj 
megszerzéséért, erőt és kitartást 
kívánva munkája folytatásához. 

Méltósággal ajánlom bárki-
nek a szejkefürdői sétát, hiszen 
immár a hely szellemének meg-
felelő kulturált környezetben fo-
gadhatjuk vendégeinket. Az Or-
bán Balázs nyughelyéhez vezető 
kapusor segít abban, hogy a sír 
felé haladva időutazást tegyünk a 

székely mesteremberek világába, 
képzeletben ott lehessünk egy 
székely porta bejáratánál, meg-
csodálhassuk a díszítőelemekben 
rejlő emberi lélek formáit. Kívá-
nom, hogy a kiadvány lapozását 

követően érezzenek késztetést 
Szejkefürdő meglátogatására, és 
szolgáljon ezen könyv a látottak 
kiegészítéseként.

Bunta Levente polgármester

Haáz-SarOK aJáNló SOrOK KOVácS PirOSKa KiadVáNyáHOz

KöNyV a 85 éVES PEdagógUSKéPzéS TiSzTElETérE

Megjelent a tanítóképző 
emlékkönyve

a Benedek Elek gimnázium 
gondozásában „85 éves a szé-
kelyudvarhelyi középfokú peda-
gógusképzés” címmel megjelent 
az iskola emlékkönyve. a kiad-
vány az 1927-ben meglapított ta-
nítóképző egyfajta emlékkönyve. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Eddig száz példányt nyom-
tattak ki, összesen 500-
at készítenek, mondta 

el Novák Károly. Az iskola al-
igazgatója közölte lapunkkal, 
hogy a százoldalas könyvben 
a személyes élmények mellett 
történeti ismertető található a 
Mária Valéria-épületről, hiszen 
Székelyudvarhely központjának 
egyik leglátványosabb épülete 
nincs eléggé jelen az emberek 
köztudatában. A fejezetekben az 

épület avatójának beszédei, isko-
lai körképek, különböző tudo-
mányos betekintők találhatók. A 
Gondolatok az iskoláról részben 
olyan diákok, tanárok írásai kap-
nak helyet, akik ebben az intéz-
ményben tanultak vagy tanítot-
tak. – Ez a kiadvány az iskola és a 
pedagógusképzés emlékkönyve, 
nem pedig egy szokásos évkönyv. 
A szerkesztésben és a korrek-
túrázásban segített Ivácsony 
Zsuzsánna, Vass Ágnes, a borítót 
Tamás Réka tervezte, a kötet bel-
ső fotóit egy diák, Dácz-Kovács 
László készítette. Román, angol 
és német fordítások is találha-
tók benne: a fordításban segített 
Kencse Ildikó Csilla, Jakab An-
na-Mária, Máthé Imola és Vass 
István. Egyelőre a végzős diákok-
nak ajándékozunk a könyvből – 
mondta el Novák Károly. 

BErUHázáS 

Kész a harmadik körforgalom
Egy újabb körforgalommal és 
egy önkiszolgáló rendszerben 
működő benzinkúttal lett több 
tegnap Székelyudvarhely. a 
Bethlenfalvi út és a Kauflandhoz 
vezető útszakasz keresztező-
désében felépült a város har-
madik körforgalma, melynek 
szomszédságában egy benzin-
kút is működik már.

HNU-információ 

Úgy készült el Székelyud-
varhely harmadik kör-
forgalma, hogy a város-

nak a beruházás egyetlen banijába 
sem került, így ne kérdezzék, nem 
is tudom az árát – mondta a teg-
napi rövid avatón Bunta Levente 
polgármester, aki munkatársaival, 
a kivitelező képviselőjével és a 
közlekedésrendészet helyi vezető-
jével szemrevételezte az új közúti 
építményt. 

– Aki közlekedett már itt, 
tudja, miért kellett. Életem során 
másfél millió kilométert vezettem, 
ám még számomra is nehézkes 
volt, problémát jelentett például 

az áruháztól ráfordulni a főútra – 
magyarázta a polgármester, majd 
tudatta, az új körforgalomban a 
nagy autóknak nincs helyük, igaz, 
eddig sem volt. Bunta Levente kö-
szönte a beruházást végző buka-
resti vállalkozás jelenlévő képvise-
lőjének, Oprisor Ponpiliu techni-
kai igazgatónak a cég korrekt hoz-
záállását, pontosabban azt, hogy 
tartották szavukat, és felépítették 

a körforgalmat. Ponpiliu úgy fe-
lelt: a jövőben más versenytárgya-
lásokon is szívesen részt vesznek. 
Ioja Viorel, a székelyudvarhelyi 
rendőrség közlekedésrendészeti 
osztályának vezetője a jelenlévők-
kel azt tudatta: a kereszteződés-
ben több áldozattal és komolyabb 
anyagi kárral járó közúti baleset 
is volt. – Reméljük, rendeződik a 
helyzet – tette hozzá Ioja Viorel. 

Terepszemle. A harmadik is megvan

Fára cserélték a plexiüveg 
szerkezeteket. Székelyudvarhelyen 
a hét folyamán nyolc, fából készült, új 
buszmegállót helyeznek ki. A plexiüveg 
és fém kombinációjú várókat váltó fából 
készült szerkezetek első körben a város 
legforgalmasabb pontjait díszítik majd. 
Azt is megtudtuk, a cserére egyrészt 
azért volt szükség, mert a régi várók na-
gyon leromlott állapotba kerültek, más-
részt pedig az új szerkezetek sokkal job-
ban beillenek a város arculatába. Tegnap 
Bunta Levente polgármester terepszem-
lét tartott a megújult buszmegállóknál, 
és a megelégedéssel tapasztalta: „szépek 
a várók, újul a város”. 

Megkerültek a szobrok. Néhány hete jelentettük: el-
tűntek a városközponti szökőkutat díszítő szobrok. Rögtön meg-
került a „tettes” is, a négy szobrot Zavaczki Walter szobrászművész 
szállíttatta el műhelyébe, hogy a polgármesteri hivatal megbízá-
sából restaurálja azokat. Tegnap az ötvenéves alkotások visszake-
rültek helyükre, „vadonatújon”, legkevesebb tíz évnek kell eltelnie, 
hogy újból egy kis patinájuk legyen. A szobrászművész nemcsak 
letisztította a szobrokat, hanem a hibás részeket ki is javította, és 
pótolta a hiányzó részeket is, majd az alkotásokat vízálló és fagyál-
ló anyaggal kezelte le. 



Szép számban gyűltek össze 
az érdeklődők Margittai Gábor 
vetítéssel, úti beszámolóval 
egybekötött könyvbemutatójá-
ra vasárnap este a művelődé-
si ház első emeleti termében. 
A közönség omladozó magyar 
kastélyok, kúriák, templomok 
és elhanyagolt magyar hősök 
sírjainak képét tekinthette 
meg, továbbá megismerkedhe-
tett a szerző könyvsorozatával, 
amely a veszendő magyar szór-
ványról és kulturális öröksé-
géről, az Ázsiában, Afrikában, 
Európában élő, magyar tudatú 
néptöredékekről szóló alkotá-
sokat foglalja magában.

Radó Krisztina

A zsúfolásig telt teremben 
először Lakatos Mihály, a 
Magyar Köztáraság Kul-

turális Koordinációs Központjá-
nak sepsiszentgyörgyi vezetője is-
mertette a közönséggel Margittai 
Gábor író, újságíró utazásainak 
célját. 

– Gábor őszintén és józanul 
nézett szembe azzal, amit a Tria-
non jelentett a magyarok számá-
ra, zord körülmények között saját 
szemével látta és közzétette mind-
azt, amit az önfeladás határán vég-
óráit élő magyarság túlélt. Nem 
önigazoló keresés volt, hanem 
a Trianon következményeinek 
megőrzését felelevenítő utazás, 
hiszen írni kell róla, amíg még le-

het, mert elenyészőben vannak az 
emlékek, épületek, amelyek most 
még a magyarok kezében vannak 
– fejtette ki Lakatos Mihály. 

Ezt követően Margittai Gá-
bornak, a Magyar Nemzet újság-
írójának vetítéssel egybekötött 
úti beszámolóját követhette fi-
gyelemmel a közönség. A meghí-
vott előadását az idevezető úton 
tapasztalt, meglepő élménnyel 
kezdte.

– Megdöbbenve vettem tudo-
másul, hogy nemcsak a világ leg-
eldugottabb településein hanya-
golják el a magyarság hagyatékait, 
ugyanis a csombordi temetőben 

tett látogatásomkor lesújtó élmé-
nyek társultak hozzám: a sírem-
lékek szétverve, üres sörösüvegek 
között hevernek a temetőben. 
Csak szétdobált csontok, felira-
tokból megmaradt szófoszlányok 
mutatják, hogy valamikor azon 
a helyen magyar hősöket helyez-
tek örök nyugalomra. Hasonló 
tapasztalatok alapján, azt hiszem, 
teljes joggal kijelenthetem, hogy 
amikor elkezdi az ember a ma-
gyarokat keresni, akkor csak a 
magyartalanítást találja, hiszen 
kőbaltával próbálnak pusztítani 
az emberek, felélik, beépítik és 
eltüntetik a magyar örökséget – 

magyarázta tapasztalatit az újság-
író. Ugyanakkor azt is hozzátette, 
hogy vélhetően a kommunizmus, 
a vasfüggöny és a kevés magyar 
ember okozta a hatalmas pusz-
títást és az asszimilációt, amely 
rossz hír az anyaországnak, hiszen 
mindez a szórvány végóráiról ta-
núskodik, amely reményét, emlé-
keit és emlékezetét vesztve tengeti 
napjait. 

A szerző Trianoni menyecske 
című könyve abból a trianoni tra-
umából született, amely minden 
családban kérdésként fogalmazó-
dik meg, és választ próbál keresni 
az uralkodó állapotokra. Bemu-
tatja a világ különböző részein – 
Várvidék, Bosznia-Hercegovina, 
Délvidék, Felvidék, Erdély, Vaj-
daság, Szarajevó stb. – a Trianon 
által kialakult magyar települések 
lakosait, olyan helyeket, ahol nem 
is gondolnánk, hogy magyar ajkú 
emberek élhetnek. 

– Az ismeret és a szándék hi-
ányában nincs lehetőség öröksé-
gük, hagyatékaik megmentésére, 
és ez lassan a szórványokban élő 
magyarság nyomainak, jeleinek 
eltűnéséhez fog vezetni. Igaz, he-
lyenként még élnek a magyar ha-
gyományok, de a világ sok részén 
az emlékoszlopok, temetők csak 
darabokban vannak meg, ha egy-
általán megvannak – magyarázta 
Margittai Gábor. Ugyanakkor 
azt is elmondta, a magyarság nyo-
mainak megmentése érdekében 

Erdélyben már elindult egy-két 
mozgalom, de a szlovák és szerb 
országokban a magyarok elleni 
gyűlölet egyre hatalmasabbá vá-
lik. Példaként felhozott egy ese-
tet, amikor szerb fiatalok magyar 
anyanyelvű társaikat verték meg, 
és a hatóságok mégis a magyarok-
ra szabtak ki büntetést. 

Alátámasztva tapasztalatait 
a szerző elhagyatott, omladozó, 
összefirkált, a magyarság nyomait 
alig észlelhető épületek, udvarok, 
síremlékek képeit mutatta be a 
közönségnek. 

Az előadás utolsó mozzana-
taként a magyar tudatú néptö-
redékről szóló, Mi a madzsar? 
című könyvét ismertette, 
amely  Núbiában, a mai Egyip-
tom és Szudán határán élő, magát 
magyarnak valló magyaráb nép-
csoport múltját és jelenét tárja fel 
az olvasók előtt.  

– A magyarábok alig pár 
ezer lélekszámú, katonai ere-
detű törzsként pontosan tud-
ják származásukat, azt, hogy 
Magyarországról jöttek és a 
Trianon késztette arra, hogy az 
etióp határ mellé telepedjenek. 
Az őseik elmondása alapján, 
1517-ben érkeztek Egyiptom-
ba Szelim szultán hódító had-
seregével, majd a hadjárat után 
elmenekültek és letelepedtek a 
Nílus menti falvakban – ma-
gyarázta az előadás végén az 
újságíró.  

Ma délután hatkor nyitják meg a 
művelődési ház előcsarnokában 
a Régi céhek, mai cégek elne-
vezésű fotókiállítást. Egyféle 
összehasonlítást tekinthetnek 
meg az érdeklődők: a képeken 
bemutatják, hogyan is nézett ki 
az elmúlt században egy cég, egy 
gyár, egy reklámfelület, mellette 
néhány mondatban ismertetik 
jelenkori megfelelőjét. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A kiállítást a Tradition Egye-
sület, a székelyudvarhelyi 
önkormányzat, valamint 

a Kováts fényképészet szervezi. 
Kováts Szidónia szervező ismer-
tette lapunkkal, hogy ehhez ha-
sonló kiállítást két éve mutattak 
be a Tamási Áron Gimnázium 
bentlakásának dísztermében. A 

régi céheket mutatják be, mellet-
te szövegben mellékelik az annak 
megfelelőjét, napjainkból. – Húsz 
képet állítunk ki, de a Tradition 
Egyesület honlapján ötvenet te-
kinthetnek meg. Tulajdonképpen 
összehasonlítást tekinthetnek meg 
a vendégek. Bútorgyártást, út-
építést, varrodát, reklámfelületet, 
kézzel végzett fakitermelést, autó-
szerelőt mutatunk be a képeken. 

A legrégebbi fotó negatívja 1906-
ból származik. Több mint 80 ezer 
üveglemez van az archívumunk-
ban, közülük kellett kikeresnünk 
a mostani kiállításra vonatkozó 
képeket – ismertette Kováts Szi-
dónia, a fényképész család tagja.

A kiállítás megvalósítására a 
Tradition Egyesület pályázott a 
székelyudvarhelyi önkormány-
zatnál. 
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Margittai Gábor. Úti beszámolót tartott fotó: radó krisztina

MAGyARok nyoMÁbAn EuRópÁbAn, AfRikÁbAn, ÁzSiÁbAn

Elenyészőben van a magyar örökség

RéGi céhEk, MAi céGEk

Udvarhelyi cégek képekben, egykor és most

társadalom

Körkép

> Beszélgetés a nyugdíjasokkal. Csak 
kampányidőszakban kerülnek előtérbe, a 
hétköznapokban még emberszámba sin-
csenek véve – állítják a székelyudvarhelyi 
nyugdíjasok. Panaszukat Tankó Lász-
lónak, az Erdélyi Magyar Néppárt 
székelyudvarhelyi polgármesterjelöltjének 
továbbították hétfői találkozásukkor. A 
Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztárának kép-
viselői sérelmezik azt, hogy a városvezetés 
csak időközönként figyel rájuk, és ilyenkor 
is saját célok elérésére használja őket. Azt 
szeretnék, ha a jövőbeli városvezetés az év 
minden napján legalább annyira támogat-
ná a székelyudvarhelyi nyugdíjasokat, mint 

amennyire ők segítik egymást a NYÖP ke-
retein belül.

> Megkülönböztetésre panaszkod-
nak. Ismeretlen okból, a város többi lakó-
itól megkülönböztetve érzik magukat a 
székelyudvarhelyi Szent János és Szentimre 
utca lakói – panaszukat hétfőn Tankó 
László néppárti polgármesterjelöltnek 
tolmácsolták, aki ellátogatott említett ut-
cákba. Az eltérő bánásmódot nem értik, 
de tapasztalták a beiskolázás időszakában, 
és más ügyintézés alkalmával is visszatérő 
a probléma. A jövőbeli városvezetést arra 
kérik: egyenértékű polgárokként kezeljen 

minden székelyudvarhelyit, és a két utcá-
ban lakó kis- és közepes vállalkozóknak is 
adjon lehetőséget arra, hogy aktívan részt 
vehessenek a város gazdasági fejlődésében. 

> Koszorúzás a nemzeti összetar-
tozás napján. Rövid beszédekkel, nép-
dalénekléssel és koszorúzással emlékezett 
hétfőn az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
helyi szervezete Székelyudvarhelyen. A 
Trianon-emléknapon, amely a nemzeti 
összetartozás napja is, az összegyűltek a 
Millenniumi emlékszobornál koszorúz-
tak: az Erdélyi Magyar Néppárt nevében 
Tankó László székelyudvarhelyi polgár-

mester- és Zakariás Zoltán helyi önkor-
mányzati képviselőjelölt tisztelgett. Egy 
nappal korábban Tőkés László, az Erdélyi 
Magyar Néppárt védnöke beszédében ki-
hangsúlyozta: ez az a nap, amikor nem ke-
seregni kell, hanem a sebeket kell begyó-
gyítani. Ezért a néppárt minden erdélyi 
településen egy-egy fa elültetésével kívánja 
jelezni, hogy az itthonmaradás és a közös 
tervek megvalósítása a jövő legnagyobb 
feladata. Székelyudvarhelyen tegnaptól 
egy növekvő hársfa is jelképezi a gyökere-
ző és megmaradó magyarságot – melyet 
Tankó László néppárti polgármesterjelölt 
ültetett el a Kőkereszt téren.hí
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Az RMDSZ udvarhelyszéki me-
gyeitanácsos-jelölt csapatának 
legfiatalabb tagja, a huszonhét 
éves Bíró Barna-Botond nem 
titkolja, kiemelten szeretné 
kezelni az ifjúság problémáit, 
ugyanakkor a Homoród mente 
jelöltjeként szívügyének tekinti 
a térség gondainak orvoslását 
is. Tudja azt is, hogy bármi le-
gyen a cél csakis csapatban 
lehet sikereket elérni.

– Úgy hírlik, hogy ha az 
RMDSZ megyeitanácsos-jelöltjei-
nél a fiatalok helyzetéről, jövőjéről 
szeretnénk érdeklődni, Bíró Bar-
na-Botond az erre legalkalmasabb 
személy.

– Nem tudom, hogy ez meny-
nyire igaz, de tény, hogy a szövet-
ség udvarhelyszéki megyeitaná-
csos-jelölt csapatában huszonhét 
évesen én vagyok a legfiatalabb, 
így nem is titkolom, hogy kiemel-
ten fogom kezelni az ifjúság prob-
lémáit. Persze, nagyon jól tudom, 
hogy az önkormányzati munka 
többségi döntések elve alapján 
működik, így ahhoz, hogy érde-
mi ígéreteket tehessek, ahhoz első 
sorban arra van szükség, hogy a 
választásokon az RMDSZ szerez-
ze meg a többséget. Úgy tartom, 
hogy ha ez megvan, akkor kez-
dődhet az igazi munka.

– Városfalva, Homoród mente  
– számodra kedves szavak ezek.

– Így igaz. Homoród men-
te jelöltje vagyok, ami Kápol-
nástól Szentegyházán át, a 
homoródszentmártoni Városfal-
váig tart, ami az én szülőfalum és 
otthonom. Nekem ez a szülőföl-
dem, itt érzem jól magam, és itt 
szeretnék élni továbbra is. Me-
rem állítani, a fiatalság túlnyomó 
többsége így vélekedik. Tudom, 
hogy senki sem arról álmodik, 
hogy Németországban vagy Spa-

nyolországban epret szedjen, 
vagy szőlőt metsszen. Jól tudom, 
mert egyetemi szünetekben én is 
dolgoztam külföldön. Úgy gon-
dolom, hogy megmaradásról ak-
kor tudunk beszélni, ha a fiatalok 
kérdéseire és igényeire válaszokat 
adunk. És a minket érintő prob-
lémákra, nekünk, fiataloknak is 
vannak jó javaslataink.

– Ha most a szószékról prédi-
kálnál, nem lenne meglepő.

– Középiskolás koromban 
még lelkész szerettem volna lenni, 
csakhogy az életem másként ala-
kult, politikatudományokat ta-
nultam előbb Kolozsváron, majd 

kormányközi ösztöndíjjal Buda-
pesten. A hasonlóság a szakmák 
között, hogy mindkettőt csak 
hivatásként lehet jól végezni. Ne-
kem az a hivatásom, hogy az idáig 
megszerzett tudással és tapaszta-
lattal segítsem a közösségemet, fi-
atalságommal pedig dinamizmust 
vigyek a döntésekbe.

– Azért egy politikus is tud bort 
inni és vizet prédikálni.

– Hát ha még azt is hozzáte-
szem, hogy a két kedvenc italom-
ról van szó! Ha mulatni szeret-
nék, akkor jó bort iszom, hiszen a 
mondás szerint is „magyar ember 
borral mulat”! Ugyanakkor az a 

véleményem, hogy a homoródi 
borvíznek párja nincs a világon. 
Hálás is vagyok azért, hogy ilyen 
helyen élek, ahol az effajta ter-
mészeti kincsek adva vannak szá-
munkra.

– Fiatal és tapasztalt. Azért ez 
ritka párosítás.

– Hozzátenném, hogy szeren-
csés is, hiszen Verestóy szenátor 
irodavezetőjeként az elmúlt négy 
évben volt alkalmam megismer-
ni a térség problémáit, sikerült jó 
munkakapcsolatot kiépíteni a pol-
gármesterekkel, ami szintén nem 
véletlen: a problémákra sokszor 
közösen kerestük a megoldásokat.

– Mit tehet egy fiatal a fiatalo-
kért a megyei tanácsban?

– Célom a civil szférával való 
szoros együttműködés, főleg az 
ifjúsági szervezetekkel. Óriási 
hiányosságként tartom számon 
azt, hogy a Homoród mentén 
nincs aktív ifjúsági szervezet. 
Egy átfogó, ágazatokon átívelő 
ifjúságpolitika kidolgozására 
van igazán szükség, hisz nem 
beszélhetünk a magyarság meg-
maradásáról úgy, hogy nem 
vesszük figyelembe az ifjúság 
törekvéseit. Ifjúság nélkül nincs 
jövő, ki kell kérni véleményüket, 
be kell vonni a közösségi dönté-
sek meghozatalába. Önszerve-
ződésre és társadalmi munkára 
kell ösztönözni a fiatalokat. Sze-
retném látni, hogy a fiatalok itt, 
szülőföldjükön képzeljék el az 
életüket, jövőjüket. Ennek ér-
dekében szükség van arra, hogy 
felkeltsük érdeklődésüket, segít-
sük az önszerveződésben, foko-
zatosan bekapcsoljuk a közössé-
gek életébe. Az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács alel-
nökeként is úgy érzem, megfe-
lelő segítséget tudnék nyújtani 
ebben a szervezetemmel.

– Természetesen nem az ifjúság 
az egyetlen terület, ahol tenni sze-
retnél.

– Erről hosszasan tudnék 
beszélni, dióhéjban a Homoród 
menti turizmus ágazatainak tu-
datos kiépítését, a helyi termékek 
népszerűsítését és a helyi terme-
lők támogatását említhetem, de 
fontosnak tartom a civil szférával, 
az egyházi vezetőkkel való szoros 
együttműködést is. De bármi is 
legyen a cél, tudnunk kell, hogy 
csakis együtt, csapatként lesz le-
hetőségünk álmaink megvalósí-
tására. 

 Szász Csaba

Az elmúlt hetekben igencsak 
kivette részét az udvarhely-
széki RMDSZ-es polgármes-
ter- és tanácsosjelöltek kam-
pányából Antal István. A par-
lamenti képviselő úgy látja, 
a szövetség jelöltjei nagyon 
jól fognak szerepelni június 
tizedikén, hiszen szerinte a 
választók érzékenyebbek let-
tek közösségünk sorsa iránt, 
átérzik az összefogás szüksé-
gességét.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Vasárnap nagyobb lesz a rész-
vétel, mint négy éve, de ez 
nem a két kis pártnak kö-

szönhető, hanem annak, hogy az 
emberek úgy érzik, nagy szükség 
van most a szövetség támogatására, 
az összefogásra – mondja Antal Ist-
ván. A honatya szerint amennyiben 
az RMDSZ jól szerepel az önkor-
mányzati választásokon, akkor az 
őszi parlamenti választásokra úgy 
lehet előrukkolni, hogy a román 
pártok számára megkerülhetetlen 
legyen a szövetség.

– A józan többségre van szük-
ség, az egységet mindig a kom-

munisták hangoztatták, s láttuk, 
mi sült ki belőle... Azt mondom, 
többségre van szükség. A szövet-
ség olyan emberekből áll, akik 
képesek megoldásokat keresni a 
közösség érdekében akkor is, ha 
más-más véleményük van. Csak 
így lehet haladni – hangsúlyozta 
a politikus, hozzátéve: a szövetség 
nem folyamodik félretájékozta-
táshoz, mint az egyik párt Nyirő 
József újratemetésének ügyében, 
akinek emlékét a képviselő meglá-
tásban valósággal megalázták.

Antal azt mondja, a pártok 
utasításra cselekednek, és Székely-

föld szellemiségétől idegen embe-
rek – akik nem értik a mi sajátos 
értékű társadalmunkat – hamis 
leckékkel traktálják a székelyeket.

– Az egyik pártot nagyváradi, 
a másikat pedig budapesti utasí-
tásra hozták létre. Utóbbit egy 
közönséges, kisstílű akarnok ve-
zeti, rábízták a székely anyaváros 
sorsát. Sajnos Székelyudvarhely 
az elmúlt egy évtizedben botrá-
nyoktól volt hangos, s mindig 
ugyanaz a személy, ugyanaz a kis 
csoport szította a feszültséget. Bí-
zom benne, hogy Udvarhelyszék 
mellett végre Udvarhely népe is 

felébred. Akkor leszünk képesek 
tovább lépni, ha a szövetség pol-
gármesterei mellett többségében 
szövetségi tanácsosokból álló ön-
kormányzatok támogatják az elöl-
járók munkáját. Jelöltjeink egyre 
fiatalabbak, egyre képzettebbek, 
van garancia bennük – mondja 
Antal.

A politikus arra számít, a szö-
vetség megerősödve kerül ki az 
önkormányzati választásokból, 
jobb eredményeket ér el, mint 
négy éve, hiszen úgy látja, a szé-
kelyek megértették az RMDSZ 
választási üzenetét.
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Bíró Barna Botond: Átfogó ifjúságpolitika kidolgozására van igazán szükség

közélet

Körkép
BeMuTATkoZIk BíRó BARnA-BoTonD, AZ RMDSZ MegyeITAnácSoS-jelölTje

Fiatalon a fiatalokért és a Homoród mentéért

Képviselői optimizmus

Antal: A szövetség nagyon jól fog szerepelni
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Siménfalván EllEnfél nélkül a polgármEStEr

Nyugodtan lehet tervezni
ahhoz képest, hogy Siménfalvát 
tizennégy falu alkotja, a lélek-
szám nem olyan magas, 3732 fő 
lakik a községben és gazdasá-
gi potenciálja is elég alacsony. 
Sok a középület, a községi út, 
melyek karbantartása komoly 
pénzeket emészt fel. a lakosság 
hatvan százaléka nyugdíjas, ez 
az egyik ok, amiért nem emel-
ték a helyi adókat, remélve, 
hogy ezzel is hozzájárulnak a te-
lepülés fejlődéséhez – tájékoz-
tat péter Zoltán polgármester a 
siménfalvi helyzetről. A válasz-
tásokon nincs kihívója, így nyu-
godtan tervezheti a jövőt.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A folyamatban lévő, kivite-
lezés alatt álló munkála-
tokból a településvezető 

tíz olyan pályázatot emelt ki, me-
lyek összértéke 32,8 millió lej.

A felsorolást azzal a há-
rom külön pályázattal kezdi, 
mely Rugonfalva–Siménfalva, 
Medesér–Tordátfalva és 
Tarcsafalva–Csehétfalva ivóvíz-
ellátását szolgálja. Végéhez köze-
ledik a siménfalvi sportbázis mo-
dernizálása, már csak pár simítás 
és a papírmunka maradt hátra. 
Aláírták a finanszírozási szerző-
dést a Tarcsafalva–Csehétfalva 
közötti útszakasz (3,75 km) asz-
faltozására, illetve Siménfalva,  
Székelyszentmihály, Kobátfalva, 
Nagykadács, Kiskadács és 
Rugonfalva csatornahálózatának 
kiépítésére. Folyamatban van a 
siménfalvi és rugonfalvi iskola 
bővítése, felújítása, a munkála-
tok háromnegyedével már elké-
szültek. Másodszor pályáztak 
a Siménfalvi–Kövesd testvér-
kapcsolat ápolására, ezúttal is 
pozitív elbírálásban részesültek. 
Árvízvédelmi munkálatok zaj-
lanak betonmeder kialakítására 
Siménfalván és Szentmihályon 
(7,2 millió lej értékben) és emlí-
tést érdemel a tordátfalvi út (4,2 
km) aszfaltozása is.

– Mivel a lakosság négy évvel 
ezelőtt  szinte száz százalékosan 
az RMDSZ-re szavazott, ezért 

a szövetség is figyelt a községre 
– magyarázza Péter Zoltán.  Így 
Borbély László minisztersége alatt 
lehetőség nyílt a Rugonfalva–
Székelyszentlélek közötti országút 
legmodernebb technológiával tör-
ténő felújítására. Szintén ezidőtájt, 
amikor Dávid Csaba volt a Román 
Országos Vízügyi Hatóság élén, 
ennek is köszönhetően épülhetett 
meg 6 km betongát és 2 km föld-
gát a Nyikó mentén Kobátfalván és 
Siménfalván. Szintén az RMDSZ 
közbenjárásának köszönhető, hogy 
két új híd épül a Nyikó mentén, 
Szentmihály központjában és a 
kecsetkisfaludi eltérőnél.

– Nem feledkezhetek meg ar-
ról sem, hogy jelentős támogatást 
kaptunk a megyei tanács részéről, 
és sok esetben az önkormányzat is 
kivette a részét, ha fedezni kellett 
egyes munkálatok költségeit.

Mit hoz a jövő?
A jövőbeni terveket illető-

en a siménfalvi polgármester a 
tíz pályázat kivitelezését em-
líti, ami sok munkát jelent, és 
nem kevés önrészt is igényel. 
Ezeken túlmenően a két leg-
fontosabb dolog Kobátfalva és 
Szentmihály vízellátásának a 
megoldása. Rugonfalván ter-
vezik egy új kultúrház építé-
sét,  Kiskadács és Szentmiklós 
ivóvízrendszerének bővítése is 
megvalósításra vár. 

A tervek között találjuk a 
falvak utcáinak kavicsozását, a 
sportpályák modernizálását, hisz 
a községnek öt labdarúgócsapata 
szerepel a körzeti bajnokságban, 
a csehétfalvi kultúrotthon tető-
szerkezetének az újraépítése, bár 
a tizennégy kultúrotthon karban-
tartása is állandó figyelmet érde-
mel. Tervbe vették egy sms-küldő 
program vásárlását, mely a község 
lakóinak gyors informálását szol-
gálná, és továbbra nagy hangsúlyt 
fektetnek az új pályázatok be-
nyújtására, természetesen a lehe-
tőségek függvényében.

– Eddigi sikereinkben nagy 
szerepet játszott az önkormány-
zat, az iskola és az egyház közötti 
jó kapcsolat és együttműködés, 
ugyanakkor kiemelném önkor-
mányzatunk, munkaközösségünk 
odaadását is – mondja a polgár-
mester.

Péter Zoltán külön kihangsú-
lyozta, hogy bár a polgármesteri 
székért vívott harcban nincs ki-
hívója, a választásnak ugyanolyan 
nagy a fontossága. 

– Az már biztos, hogy én 
leszek a polgármester, de ettől 
még ugyanúgy fontos minden 
szavazat, hisz pályázataink terve-
ink kivitelezése elképzelhetetlen 
az RMDSZ háttérmunkája és a 
megyei tanács támogatása nélkül 
– jegyezte meg a siménfalvi tele-
pülésvezető.

Péter Zoltán polgármester finanszírozási szerződést ír alá fotó: balázs árpád

Körkép
társadalom

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

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

ÉrvÉnyes 2012 június 30-ig!
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közélet

Lakossági fórumot tartott 
Parajdon az RMDSZ kampány-
stábja, melyen dr. Verestóy 
Attila szenátor a parajdi „hely-
zetről” beszélt, Bokor Sándor 
polgármester pedig megvaló-
sításairól, terveiről számolt be 
a jelenlévőknek, megemlítve, 
hogy 8 év alatt 7,5 millió eurót 
sikerült a településre hozni.

hNU-információ

Ez a hetedik választás, amire 
az RMDSZ készül, heted-
szerre vállalja a megmé-

rettetést. Nincs olyan politikai 
párt, erő, mely ezt elmondhatná 
magáról. A szövetség megőrizte 
egységét, mert ez volt a garancia 
a közösség érdekeinek a megva-
lósításában. S egyben az egyetlen 
mód, hogy a politikai partnere-
ket, ellenfeleket meggyőzzük: 
amit mi képviselünk, az egy kö-
zösségi igény, mi csak továbbítjuk 

azt – indította parajdi beszédét 
dr. Verestóy Attila szenátor, majd 
a parajdi „helyzetről” beszélt. 

– Négy évvel ezelőtt nem vet-
tük figyelembe a lakók igényeit, 
ezt a hibát nem volt szabad elkö-
vetni most is. Háromszor kérdez-
tük meg a parajdiakat, s a nagy 
többség azt mondta, elégedett a 
jelenlegi polgármester munkájá-
val. Ezzel szembe kellett néznünk, 
viszont az RMDSZ helyi vezetői 
ezt nem akarták elfogadni. Nem 
volt kellemes feloszlatni a helyi 
RMDSZ-t, de meg kellett tenni. 
Ajánlottuk nekik, állítsunk olyan 
listát, amellyel arányosan, öt-hat 
tanácsossal és alpolgármesterrel 
az ők elképzeléseik is érvényesül-
nek. Nem akarták ezt elfogadni, 
másfelé spekuláltak, más tábor-
ban keresték inkább a jövendőbe-
li funkció lehetőségét. Megvolt a 
helyük, fáj, hogy átálltak – részle-
tezte a szenátor, majd tudatta: bár 

az élet megy tovább, aki most a 
megosztásra szavaz, rosszul dönt.

Évente közel egymillió euró
Bokor Sándor megvalósítása-

iról, terveiről beszélt. 2004-ben 
vállalta főállásban, hogy a közös-
séget szolgálja. Négy évig a szövet-
ség kötelékében, négy évig pedig 
függetlenként tevékenykedett. 

– A szervezettől sosem vol-
tam független. Mindig is támo-
gattak. Nélkülük ugyanis nem 
sikerült volna ezt az eredményt 
elérni. Vállalom ezúttal is a meg-
mérettetést, hisz az ácsokhoz 
hasonlóan „a település elkészült 
házára fel akarom tenni a virá-
got”. Bokor hosszasan sorolta 
az elmúlt négy év megvalósí-
tásait: út Rapsóné vára felé, a 
parajdi ivóvízrendszer és vízmű 
kiépítése, az Alsósófalváig ve-
zető összekötő út, Parajdon és 
Felsősófalván sportterem, első-

ként a megyében állandó orvosi 
ügyeleti központ létrehozása, két 
ifjúsági tömbház, járda Parajdon. 
Továbbá négymillió euróból 
épül a fürdőkomplexum, illetve 
az iskolák, kultúrházak rendbe-
tételét is prioritásként kezelte, az 
egyházaknak pedig hat év alatt 
500 ezer lejt juttattak ravatalo-
zók építésére és egyebekre. 

– Ezeket csak azok nem lát-
ják, akik nem akarják. Beszél-
jenek helyettem a cselekedetek 
– mondta Bokor Sándor, majd 
terveiről szólt. Egy hónapon 
belül szerződnek Parajd összes 
mellékutcájának a felújítására: 
tíz kilométer hosszan sánco-
kat, átereszeket alakítanak ki és 
aszfalt kerül az utcákra. A kór-
házat és a pénzügy épületét is 
tatarozzák, erőgépet vásárolnak, 
elkezdik Békástanyán egy kul-
túrház építését, rehabilitálják az 
Alsósófalva–Békástanya közti 

útszakaszt, felújítják a parajdi 
kultúrotthont, kiépítik a két 
Sófalva vízhálózatát. 

– Bölcsőde-programunk is 
van. A zöldövezetek, játszóterek 
számának a növelése is elképze-
léseink között szerepel. A bánya 
környékét is megszépítenének, 
egy szökőkutat alakítanának 
ki ott. Évente közel egymilliót, 
nyolc év alatt 7,5 millió eurót 
hoztunk a településre, és ez  nem 
tartalmazza a fürdőkomplexum 
értékét. Parajd élt a lehetőséggel. 
Adjanak Parajdnak esélyt a foly-
tatásra, a többre, a jóra. Hiszem, 
hogy a csapatom folytatni tudja a 
munkát – mondta Bokor Sándor. 
Mindezt hallva a fórumon részt-
vevő egyik lakó egy kérdéssel 
fordult társaihoz: „Nem értem, 
miért kellene egy működő trak-
torból a motort kivenni, mikor 
tudjuk, hogy az új nem működne 
benne?”

A hetedik válASztáS küSzöBén

Parajdon eurómillióban mérik az éveket

Dr. Verestóy Attila: A szövetség megőrizte egységét, mert ez volt a garancia a közösség érdekeinek megvalósításában

Parajdi jövőkép (2012–2016)

– 322-es program uniós finanszírozású beruházás. Parajd összes 
helyi utcáinak leaszfaltozása, sáncok, átereszek kiépítése, továbbá 
szabadidős-helyiség, szociális helyiség, hagyományőrző központ 
kialakítása. A program összértéke 9, 5 millió lej. Következik a fi-
nanszírozási szerződés aláírása.
– 125/6-os, uniós finanszírozású beruházás. A Kiság erdei út 9 km-
es szakaszának modernizálása, két új híd és több áteresz megépíté-
se. Nemcsak gazdasági, hanem turisztikai jelentőségű beruházás is, 
a program összértéke 1,5 millió euró.
– Békástanyán egy helyi sajátosságú kultúrház építése még az idén. 
A beruházás összértéke 430 ezer lej, nagyrészt helyi erőből, a me-
gyei tanács költségvetéséből kiegészítve.
– A parajdi Petőfi Sándor Kultúrotthon feljavítása, több mint 700 
ezer lej értékben, a finanszírozás fele-fele arányban az Országos Be-
fektető Társaság (CNI) részéről, illetve a helyi költségvetésből. 
– Felső- és Alsósófalva települések új ivóvíz- és szennyvízcsatorna 
rendszerének kiépítése saját vízforrások bevonásával.
– Felső- és Alsósófalva települések közvilágítási rendszerének mo-
dernizálása: kisebb fogyasztás, nagyobb hatékonyság.
– A Békástanyára vezető községi út (DC45) hátralevő, 3,5 km-es 
szakaszának megépítése.
– Parajdon a 2006-ban átadott új óvoda napközi otthonná való 
átalakítása,.
– Egy új községháza felépítése a már elkészített tervek alapján, a 
lakosság jobb, civilizáltabb kiszolgálása érdekében.
– Új, modern sportpálya-stadion felépítése Parajdon. 
– Új játszóterek, parkok, zöldövezetek létrehozása a község mind-
három településén.
– A Bánya utca és környéke külső arculatának megváltoztatása, 
vonzóbbá tétele, szökőkút, sétálórész stb.
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fizetett politikai hirdetés

Jó csapat a siker titka 

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
egy csapatban a községben 
– Farkaslakán nem véletlenül 
választották ezt a szlogent. 
kovács Lehel rMDsZ-es pol-
gármesterjelölt csapatban látja 
a lehetőséget, hogy az infra-
strukturális beruházásokban 
és pályázatok kivitelezésében 
igencsak lemaradt település 
behozza hátrányát.

– Melyek azok a sürgős teen-
dők, amelyek pozitív változást hoz-
nak Farkaslaka kilenc falujának 
életébe?

– Ha a súlyos gondokat osztá-
lyozni kellene, akkor az infrastruk-
túrát és a közbiztonságot említhet-
ném. Sajnos a 32 kilométernyi köz-
ségi útjainknak alig két százaléka 
van leaszfaltozva, de ennél égetőbb 
az ivóvíz- és szennyvízhálózat kér-
dése. Ezt ugyan valamilyen szinten 
megoldották, de hosszú távon nem 
biztonságos. A hozam növeléséhez 
több forrást kötöttek be, de a csö-
vek régiek, nincs víztározó, nincs 
víztisztító, ha esik az eső, barna lé 
folyik a csapokból, emberi fogyasz-
tásra alkalmatlan. Még jó, hogy ed-
dig nem jöttek az ellenőrök. A köz-
biztonság szempontjából legutóbb 
a közvilágítás hiányosságát emlí-
tettem, de azt követően, hogy ezt 
kimondtam, a fények is felgyúltak a 
községben. Sokkal nagyobb gond, 
hogy a községben nincs megszer-

vezve az önkéntes tűzoltás. Négy 
évvel ezelőtt alakult egy önkéntes 
csoport, ezt mára szétverték, fejet-
lenség uralkodik.

– Mi van akkor, ha tűz üt ki?

– Bár az önkéntesek köte-
lességtudóan összegyűlnek, azt 
nem tudni, hogy az autó milyen 

állapotban van, elindul-e, van-e 
benne üzemanyag, sőt egyáltalán 
van-e, aki vezesse. 

– Úgy hírlik, körbejárták a fal-
vakat. Milyen tanulságokat von-
tak le?

– Bárhova mentünk, nagy 
számban fogadtak a falubeliek, s 

csupa pozitív visszajelzésről szá-
molhatunk be. Talán mert mi 
valami mellett és nem valami el-
len kampányolunk. Próbáltuk az 
emberekkel megértetni, hogy mi-
ért kell a változás. Ha csak mások 
bemocskolására lennénk képesek, 
nem is foglalkoznánk ezzel. De 
megmutattuk, hogy emberileg 
többek vagyunk, s ezzel megte-

remtettük az alapot, amire épít-
hetünk. Megalkottuk a község 
jövőképét, és készen állunk ennek 
megvalósítására. De ehhez meg 
kell kapnunk a lehetőséget, hogy 
bebizonyítsuk, képesek vagyunk 
erre, meg tudjuk tenni a lépése-
ket.

– Többször is hangsúlyozták a 
csapat fontosságát.

– Ez az egyik erősségünk. Csa-
patunk úgy állt össze, hogy bármi-
lyen probléma adódik a községben, 
van erre a megfelelő, hozzáértő 
szakemberünk. Olyan emberek 
csatlakoztak hozzánk, akik nincse-
nek erre rászorulva, nem érdekből 
jöttek. Eddig is tettek, és ezután is 
tenni szeretnének. Építeni a köz-
séget, haladni előre, 21. századi 
települést hozni létre. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy az időseknek szük-
ségük van a fiatalok segítségére, 
támogatására, a fiataloknak pedig 
az idősek tanácsaira, tapasztalata-
ira. Egy polgármester ismerősöm 
mondta, akkor tudsz jó telepü-
lésvezető lenni, ha egy jó csapatot 
irányíthatsz. Amikor lemondtam 
alpolgármesteri tisztségemről, 
tisztelt ellenfelem azt mondta, egy 
ember ide vagy oda nem számít. 
Ezt nem így látom. Akkor inkább 
egy ember ide, mint oda.

 Szász Csaba

Kovács Lehel csapatban látja a lehetőséget
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IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

www.buntalevente.ro

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

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

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

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

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

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

Folytatjuk a családorvosi rendelők további felszerelését kis laboresz-
közökkel.

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

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

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

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

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

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

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

korszerűsítését.
18.  A civil szervezetekkel partnerségben gazdaszövetséget hozunk 

létre.
Bunta Levente

MEGÚJULÓ SZÉKELYUDVARHELYÉRT!

Bunta Levente és csapatának vállalásai



Drasztikus változás szükséges

AIG: 70-80 évre 
kellene emelni 

a nyugdíjkorhatárt
Az eurózóna országainak adósságválsága megerősíti 
azt a tényt, hogy az embereknek évekkel tovább kell 
dolgozniuk, köszönhetően a várható élettartam folya-
matos emelkedésének. Ez a nyugdíjkorhatár kitolásával 
valósítható meg – nyilatkozta hétvégén a horvátországi 
Dubrovnikban Robert Benmosche, az amerikai AIG biz-
tosító vezérigazgatója a Bloomberg jelentése szerint. 

Hírösszefoglaló

Az egyébként 68 éves Benmosche azon az álláspon-
ton van, hogy a nyugdíjkorhatárt 70 vagy akár 80 
évre kell majd emelni. Így megfizethetővé válnának 

a nyugdíjak, illetve az egészségügyi szolgáltatások, mivel az 
idősebbek többet dolgoznának, levéve a terheket a fiatalok 
válláról. 

A lehetséges görög kilépés katasztrófát fog majd okozni, 
és erre Európának fel kell készülnie. A Bloomberg adatai 
szerint Görögországban, ahol 81,3 év a várható átlagos élet-
tartam, az emberek átlagosan 59,6 évesen mennek nyugdíj-
ba, ami az egyik legalacsonyabb egész Európában. A görög 
kormány kötelező feladata meggyőzni állampolgárait, hogy 
többet dolgozzanak – mondta Benmosche, akinek a bizto-
sítója a legnagyobb volt a világon, mielőtt 2008-ban az USA 
mentőcsomagjára szorult. Romániában a jelenlegi tervezet 
szerint a nők nyugdíjkorhatárát 2030-ra 63 évre, a férfiakét 
2015-re 65 évre fogják emelni. Romániában a nyugdíjasok 
száma növekedett, miközben az alkalmazottaké lecsökkent 
a válság alatt. Az Econtext felmérése szerint 2009 elejétől 
2012 januárjáig a nyugdíjasok száma 40 ezerrel nőtt, a ko-
rábbi 4 692 998-ról 4 733 180-ra bővülve.

Gazdaság
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megDrágul a

Június végéig öt százalékkal
Hivatalosan is bejelentették, 
hogy rövidesen megemelkedik 
a villamosenergia-fogyasztás 
díjszabása. Több mint biztos, 
hogy rövid időn belül meg fog 
jelenni az Országos Energiasza-
bályozási Szakhatóság (ANRE) 
vonatkozó rendelete. A Nem-
zetközi Valutaalap, az Európai 
Bizottság és a Világbank kép-
viselőivel folytatott legutóbbi 
megbeszéléseket követően vég-
legesített szándéknyilatkozatban 
az áll, hogy június végéig 5 szá-
zalékos díjszabásemelésre ke-
rül sor. Mind a háztartási, mind 
pedig az ipari fogyasztások 
esetében ugyanezen arányban 
fog növekedni a villamosener-
gia-fogyasztás díjszabása.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Uniós követelmény az árli-
beralizáció, azaz a ható-
ságilag szabályozott árak 

fokozatos megszüntetése. És ez 
nemcsak Romániára vonatkozik, 
hanem az Európai Unióhoz utó-
lag csatlakozott többi kelet-kö-
zép-európai országra is. Ugyanak-
kor a nemzetközi pénzintézetek 
is elvárásként fogalmazták meg 
a villamos energia, a földgáz stb. 
fogyasztási árainak liberalizálását, 
s ennek révén a konkurenciális 
helyzet kiteljesítését. Idetartozik 
az is, hogy az árliberalizáció nyo-
mán fokozódhat a külföldi befek-
tetők érdeklődése is, illetve a piaci 
szereplők számának a növeke-
dése, s ezzel egyidejűleg jelentős 
beruházások eszközlése a hazai 
energetikai szektorba. Apropó 
energetikai beruházások: egy 
nemrégiben készült felmérés sze-
rint az elkövetkező 25 esztendő 
során a romániai energetikai, kő-
olajipari és földgázszektorba 100 
milliárd eurót kellene beruházni. 
Többek között annak okán, hogy 
a hőerőművek 80 százalékának a 
működési időtartama meghalad-
ta a normálist, a vízerőműveknek 
31 százalékát fel kellene újítani, a 
villamosenergia-hálózatnak pedig 
61 százalékát. De térjünk vissza 
a villamos energia árliberalizálá-
sára. A már említett szándéknyi-
latkozatban az szerepel, hogy az 
árliberalizálásra fokozatosan ke-
rül sor, s amint már arra utaltunk, 
annak első szakasza keretében 

mind a háztartási, mind pedig az 
ipari fogyasztók esetében 5 száza-
lékkal emelkedik a díjszabás. Ezt 
követően szeptembertől tovább 
folytatódik az ipari fogyasztók 
esetében az árliberalizálás, és az 
2013 végére be is fejeződik. A 
háztartási fogyasztók esetében 
2013-tól folytatódik és 2017-re 
be kell fejezni. Egyébként az ár-
liberalizálás a fogyasztók mint-
egy 50 százalékát fogja érinteni, 
ugyanis jelenleg ekkora arányt 
tesz ki azoké, akik esetében ható-
ságilag megállapított díjszabáso-
kat alkalmaznak.

Begyűrűzik a termékárakba
A mostani árliberalizáció nem 

tekinthető túlzottan jelentősnek, 
de mindenképp azt meg fogja érez-
ni a lakosság túlnyomó többsége, 
mert túl azon, hogy többet kell fi-
zetnie az általa elfogyasztott villa-
mos energiáért, az ipari fogyasztók 
esetében is megtörténhet, hogy a 
megemelt díjszabás majd begyűrű-
zik termékeik áraiba. A küszöbön 
álló drágítás kapcsán a szakhatóság 
egyik alelnöke, Petru Lificiu cini-
kusan jegyezte meg, hogy az jelen-
téktelen, a lakosságnak nem kell 
egyebet csinálnia, mint spórolnia, 

például kevesebbet használva a 
fürdőszobai villanyégőt. Saját kije-
lentésének lett az „áldozata”: más-
nap tisztségéből leváltotta Victor 
Ponta kormányfő.

Amint már arra utaltunk, a 
mostani 5 százalékos díjszabás-
emelés egy folyamat kezdetét 
jelenti. Szeptembertől előrelátha-
tólag újabb drágulás következik 
be az ipari fogyasztók esetében. 
Annak aránya még nem ismere-
tes, de az biztosra vehető, hogy 
maga után vonhat egy általános 
árdrágulást. Mondjuk ezt annak 
okán, hogy egyes szektorok ese-
tében azt már képtelenek lesznek 
„lenyelni” a cégek, s óhatatlanul 
megemelik majd termékeik, áru-
ik árait. A 2013-tól kibontakozó 
árliberalizáció velejárója lesz a je-
lenlegi díjszabásrendszer átrende-
zése is, pontosabban egy másabb 
díjszabásrendszer érvényesítése. 
Ezen belül pedig másabb szociá-
lis támogatás lép majd érvénybe. 
Összhangban az uniós normák-
kal, az nem egy adott típusú díj-
szabásban nyilvánul meg, hanem 
rászorultsági alapon biztosított 
támogatásban. Erre vonatkozóan 
is körvonalazódtak a majdani tá-
mogatási intézkedések.

> Elárverezik az Adevărult és a Clicket. 
Sajtóinformációk szerint ma az Adevărul 
Holdingot 4,5 millió eurós, a Click maga-
zint 170 000 eurós, a Click TV-t 50 000 
eurós, a bukaresti 106,2 Click FM-et 2000 
eurós kezdőárral bocsátják akcióra. A mé-
diaorgánumok azért kerülnek licitre, mert 
együttesen 3,5 millió euróval tartoznak a 
Dinu Patriciu többségi tulajdonában levő 
Odyssey Communication reklámcégnek. 
Az Odyssey Communication egyébként ta-
valy novemberben vált fizetésképtelenné. A 
reklámcégben 60%-os tulajdonrésszel ren-
delkezik a milliárdos Dinu Patriciu, akinek 
pár hónap alatt ez a második vállalati csődje. 

Nemrég a Mic.ro üzletlánc bukott be 190 
milliárdos eurós tartozása miatt.

> Magyarország teljesíti a legkevesebb 
euróbevezetési feltételt. A közös európai 
fizetőeszköz majdani bevezetését célzó 
nyolc uniós ország közül jelenleg egyetlen 
olyan sincs, amely maradéktalanul megfe-
lelne a pénzcsere kritériumainak – derül 
ki a nem meglepő eredmény az Európai 
Központi Bank (EKB) által ma közzétett 
konvergenciajelentésből. Az elmúlt években 
jól látható folyamat volt, hogy a gazdasági 
válság által jelentett nehézségek, illetve az 
eurózónában egyre mélyülő adósságválság 

csökkentette a csatlakozási szándék erőssé-
gét az érintett országokban. Magyarország 
teljesít legkevesebbet az öt fő kritérium kö-
zül, csupán egyet.

> Fegyverkivitel 131 millió euróra. 
A Ziarul Financiar értesülése szerint tavaly 
Románia 131 millió euró értékben expor-
tált fegyvereket, ami 6%-kal haladta meg a 
2010-es, és 30%-kal a 2009-es szintet. Az 
Egyesült Államok, Afganisztán és Nagy-
Britannia kétszer nagyobb értékben vásárolt 
Romániától, mint egy évvel korábban, mi-
közben Marokkó feleannyit, Németország 
pedig negyedannyit vásárolt, mint 2011-

ben. A fegyveripar világszerte nagy profitot 
biztosító foglalatosság. Az utóbbi húsz év-
ben Romániában is nagyon sikeres ágazat-
nak bizonyult.

> Romániában is fiókokat zár be az 
Erste. Az alacsony üzleti aktivitás miatt Ro-
mániában is bezárta fiókjainak egy részét az 
osztrák Erste Bank Group – számolt be a 
Bloomberg a Ziarul Financiar üzleti hírpor-
tálra hivatkozva. Románia mérlegfőösszeg 
szerint legnagyobb bankja, a Banca 
Comercială Română S.A. (BCR) 25 retail 
fiókot zárt be május folyamán, ezzel 643-ra 
csökkentette fiókhálózatának taglétszámát. hí
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Most öt százalék a növekedés, jövőtől további drágulás várható fotó: balázs árpád

Nő a nyugdíjasok száma, fenntarthatatlanná válik a rendszer? fotó: balázs árpád

hargitanépe
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villamos energia

növekszik a fogyasztói ár
 hirdetés

hargitanépe

Gazdaság

 hirdetés

> Isărescu: nem lesz 5 lej az euró. Téve-
sek azok a feltételezések, miszerint 5 euró/
lejre fog ugrani az árfolyam, ha „valami ne-
tán történik Görögországban” – mondta 
Mugur Isărescu, a jegybank (BNR) elnöke. 
Ezzel érzékeltette, hogy a központi bank ké-
szen áll minden rendelkezésére álló eszközt 
bevetni annak érdekében, hogy meggátolja 
a lej további gyengülését az euróval szem-
ben. Mivel a dollár az utóbbi időben nagyon 
megerősödött az euróval szemben, a további 
euró/lej árfolyam emelkedése súlyosan érin-
tené a román gazdaságot. „Miben különböz-
nek a mostani előrejelzések a 2007–2008-as 
előrejelzésektől? Akkor az euró erősödött a 

dollárral szemben. Jelenleg ez a folyamat for-
dítva zajlik le. Az euró/dollár árfolyam most 
tart az 1,2-höz, akár az 1,1-hez is. Ha valami 
netán történik Görögországban, ez az érték 
az 1,1 felé fog közeledni. Úgy gondolom, 
hogy nagyot kockáztatnak azok, akik egy 
lehetséges 5 lej/eurós árfolyamról beszélnek” 
– mondta Mugur Isărescu.

> Az egészségügyi minisztériumhoz ke-
rülhet át a mentőszolgálat finanszírozása. 
A mentőszolgálat finanszírozása az országos 
egészségügyi pénztártól (CNAS) átkerülhet 
az egészségügyi minisztériumhoz, így a mű-
ködéséhez szükséges pénzt az állami költség-

vetésből kapná – nyilatkozta Vasile Cepoi 
egészségügyi miniszter. Jelenleg az állami 
büdzséből csak a sürgősségi betegellátást és a 
rezidensek kiadásait fedezik. 

> Kevesebb külföldi hitel érkezik 
Romániába. Az utolsó negyedévben a 
Romániába irányuló határon átnyúló hi-
telek összértéke több mint 6%-ot zuhant. 
Az egy évre levetített, 2010. december és 
2011. december közötti csökkenés mértéke 
ezt ugyan csak két százalékponttal haladja 
meg – ekkor ugyanis a cross-border, vagy 
szindikált hitelek 57,8 milliárd dollárról 
52,8 milliárd dollárra estek vissza –, a csök-

kenés mértéke így is számottevő. A hitelek 
összértéke 2010 végén közel 10 milliárd 
dollárral volt kevesebb a 2009 végi 62 mil-
liárd dollárnál. A Nemzetközi Fizetések 
Bankjának (BIS) jelentése kiemeli, hogy a 
visszaesés üteme növekszik. A nem banki 
szektor részére eszközölt cross-border hite-
lek állománya is csökkenő tendenciát mu-
tat. 2009 végén ez még 27,2 milliárd dollár 
volt, 2010 végére 20,1 milliárd dollárra esett 
vissza. Az adatok a külföldi forrásból finan-
szírozott eszközökre vonatkoznak: azokra 
a hitelekre, amelyeket a külföldi bankok a 
román vállalatoknak, bankoknak és állami 
intézményeknek folyósítanak.hí
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Következik a földgáz
A Nemzetközi Valutaalap-

pal szemben a kormány azt is 
vállalta, hogy 2013-tól megkez-
dődik a földgázfogyasztás díj-
szabásának a liberalizálása. Ez 
egy bonyolultabb ügy. Arra is 
fokozatosan kerül majd sor, de a 
lakossági gázfogyasztás egyelőre 
nem fog drágulni. A szakhatóság 
hatályos rendelete értelmében 
ugyanis 2013. március 31-ig ér-
vényben maradnak a háztartási 
fogyasztások esetében a jelen-
legi díjszabások. Ez vonatkozik 
mind a tulajdonképpeni háztar-
tási fogyasztásra, mind pedig a 

távfűtés biztosítására felhasznált 
földgáz fogyasztására. Az ipari 
fogyasztók esetében 2013. janu-
ár 1-jétől válna majd működőké-
pessé a földgázügyletek piaca. Ez 
azt jelenti, hogy a börzén fogják 
értékesíteni a földgázt, s végered-
ményben a kereslet-kínálat fogja 
megszabni a tranzakcionálási 
árakat. Az állam a szakhatóság 
révén továbbra is jelen lesz olyan 
értelemben, hogy felügyeli majd 
a „játékszabályok” betartását. 
Az viszont vitathatatlan, hogy 
felügyelet ide vagy oda, az elkö-
vetkező években a háztartási fo-
gyasztások díjszabása is meg fog 

emelkedni. Közvetve idetartozik 
az is, hogy a kormány szándékai 
szerint országunkban is beve-
zetik a kőolaj- és gázipari cégek 
különadóját. Az abból befolyt 
összegből pedig finanszírozni 
fogják a támogatási rendszert is. 
Arról a támogatási rendszerről 
van szó, amely a „sérülékeny fo-
gyasztók” megsegítését szolgál-
ná, ugyancsak rászorultsági ala-
pon, akárcsak a villamos energia 
esetében. Hogy ez miként is fog 
megvalósulni, arról egyelőre csak 
elképzelések vannak, de a konk-
rét intézkedésekről még túl korai 
lenne beszélgetni.
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A folytonosság mellett döntöttek Az szkC-nál

Két évet hosszabbított Caba

TCT-siker

> Román labdarúgás. A hét végén vé-
get értek a román labdarúgó II. osztályának 
bajnokságai. A B1 csoportból a Iaşi CSM és 
a Konstancai Viitorul, míg a B2 csoportból 
a Besztercei Gloria és a Gaz Metan Severin 
jutott fel az első osztályba. A B2 csoportot a 
Temesvári Poli nyerte, de licencproblémák 
miatt nem juthatott fel az első osztályba, 
így a 2. és a 3. helyezett ment egy osztállyal 
feljebb. Ezzel végérvényesen eldőlt, hogy 
az első osztályból a CS Mioveni, a Sportul 
Studenţesc és a Nagyszebeni Akarat mellett 
a Marosvásárhelyi FCM is kiesik. Utóbbi-
ak bíztak abban, hogy a Temesvár helyét ők 
vehetik át.

> Vendor-kupa. Az idén sem ma-
rad el a kisgyerekeknek szervezett kosár-
labdatorna Székelyudvarhelyen. Ezúttal 
a 2000–2001-ben és a 2002–2003-ban 
születetteken van a sor. Június 8-án, pén-
teken, 12 órától a fiúk kezdik a játékot. A 
Székelyudvarhelyi Vendor ellenfelei Csík-
szeredából, Gyergyószentmiklósról, Maros-
vásárhelyről érkeznek. A lányok szombaton 
szállnak be a játékba, szintén 12 órai kezdet-
tel. A házigazdák mellett Kézdivásárhely, 
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós hasonló 
korosztályú csapatai lesznek jelen. Hely-
szín a városi Sportcsarnok. A torna támo-
gatói Székelyudvarhely Önkormányzata, a 

Communitas Alapítvány, illetve a Hargita 
Megyei Sport és Ifjúsági Igazgatóság.

> Úszótábor. Idén is megszervezi a ha-
gyományos úszótábort a szentegyházi ter-
málfürdőn Straub Károly testnevelő tanár. 
Jelentkezni a 0266–217053-as vagy a 0744–
937310-es telefonszámon lehet június 30-ig. 
Az első csoportnak július 1–7. között, míg a 
másodiknak július 7–13. között tart a tábor.

> Labdarúgás. Csíkszeredában tegnap 
rendezték meg a családi elhelyező közpon-
tok közötti labdarúgótornát. A bajnokságon 
hét csapat vett részt több mint 70 gyermek-

kel. Minden részt vevő gyermek különböző 
ajándékokban részesült.hí
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A horvát Matja Kvasina nyer-
te a román kerékpáros kör-
verseny 5., Siret és Suceava 

között rendezett 159 km-es szaka-
szát. A Tusnad Cycling Team ver-
senyzője a sikernek köszönhetően 
átvette a vezetést az összetettben, 
előnye két másodperc a címvédő ro-
mán válogatott Andrei Nechitával 
szemben. A TCT-nek a tegnapi 
szakaszon még voltak részsikerei: 
az első hegymenésen Gerganeov 
Evgeni a 3., a második mászáson 
Braico Alexander szintén a 3. he-
lyen zárt. Csapatban a TCT a 
negyedik helyen áll. Ma a Poiana 
Largului – Borszék – Maroshévíz 

– Régen – Marosvásárhely közötti 
268 km vár a mezőnyre.

Sajnos Lázár Nándor számá-
ra véget ért a román körverseny 
a harmadik szakaszt követően. 
A csíki sportoló még a török 
körversenyen esett, ám az otta-
ni orvosok szerint sérülése nem 
volt súlyos. Az összevarrt sebe 
viszont kibomlott, így Vasluiban 
feladta a viadalt. Lázár Nándor 
tegnap Csíkszeredában újabb 
vizsgálaton esett át, és kiderült, 
hogy combnyakrepedése van, 
így egy hónapig kényszerpihe-
nőn lesz a román válogatott ke-
rékpáros.

A székelyudvarhelyi kC ered-
ményeinek egyik sikerkovácsa, 
az edző Vlad Caba is meghosz-
szabbította szerződését, 2014-
ig kötelezte el magát az SZKC-
hoz. A felnőttgárda irányítása 
mellett nagy szerep hárul a tré-
nerre az utánpótlás-neveléssel 
kapcsolatosan is.

Vlad Cabával a kispadon 
húzta be fennállása eddi-
gi legfényesebb sikereit 

a Székelyudvarhelyi KC férfi-ké-
zilabdacsapata. A két és fél évvel 
ezelőtt érkező szakember a tavalyi 
kiírásban az ezüstérmet, az ideiben 
pedig a bronzérmet szerezte meg a 
csapatával. Ezenkívül az európai po-
rondon is helytálltak: az EHF-kupa 
2011/2012-es kiírásában búcsúztat-
ták az osztrák, majd a norvég baj-
nokot, a legjobb nyolcba kerülésért 
vívott harcban a címvédő ütötte el.

A klubvezetés és az edző a 
folytonosság mellett döntöttek, 
így a soron következő két évet is 
Vlad Caba szakmai irányításával 
képzelik el. A szerződésbe bele-
került egy új passzus, miszerint a 
felnőttegyüttes mellett az után-
pótlás-nevelés és az edzők koordi-
nálása is a teendői közé tartozik a 
szakembernek, ezzel a fiatal, saját 
nevelésű játékosok minél gyor-
sabb beépítését célozzák meg a 
nagycsapatba. Vlad Caba 2014 
júniusáig írt alá.

Hetedikek az U10-ek
Az elmúlt hét végén Tordán sze-

repelt a 10 éven aluliak országos elő-
döntő tornáján a Székelyudvarhelyi 
KC. A gyerekkézilabdázók a cso-
portmeccsek során vereségeket 
szenvedtek, a helyosztón aztán sike-
rült a győzelem. A csapat végül a 7. 
helyen zárt. A Somon Áron által irá-
nyított kézilabdacsapat eredményei: 
7–17 a Kolozsvári U-val; 5–11 a 
Marosvásárhelyi Olimpic-kal; 11–
20 a Nagybányai Extremmel; 15–6 
a Szatmárnémetivel.

Visszaléptek a hollandok
Hollandia visszalépett a de-

cember 4–16. között sorra kerülő 
női kézilabda-Európa-bajnokság 
rendezésétől. A tornára a magyar 
és a román válogatott is kvalifikál-
ta magát. A sportág kontinentális 
szövetsége (EHF) közleményben 
számolt be arról, hogy a hollandok 
nem vállalják a házigazda szerepét, 
az okokról azonban nem közölt 
részleteket. Az EHF hangsúlyozza 
ugyanakkor, hogy már több ország 
képviselőivel is tárgyalásokat foly-
tatnak a rendezésről. Az EHF ar-
ról is beszámolt, hogy a hollandok 
visszalépése miatt nem rendezik 
meg ma Rotterdamban az Európa-
bajnokság sorsolását sem.

Nagy László visszatért
Megkezdte felkészülésének 

második szakaszát a magyar fér-

fi-kézilabdaválogatott, amely va-
sárnap a norvégok ellen játszik 
világbajnoki selejtezőt. A Magyar 
Kézilabda Szövetség közleménye 
szerint a csapathoz csatlakoztak 
a külföldön kézilabdázók, így 
Mocsai Tamás, Putics Barna, va-
lamint – három év szünet után 
– Nagy László is. Utóbbi hétfő 
délután érkezett meg Veszprém-
be, s azt mondta, csak Mocsai 
Lajos szövetségi kapitányon mú-
lik, hogy pályára lép-e a vasárnapi 
találkozón.

A magyar válogatott kerete: 
kapusok: Fazekas Nándor (MKB 
Veszprém), Mikler Roland (Pick 
Szeged); jobbszélsők: Gulyás Pé-
ter (MKB Veszprém), Harsányi 
Gergely (Tatabánya Carbonex); 
jobbátlövők: Ancsin Gábor (Pick 
Szeged), Krivokapic Milorad 
(Cimos Koper), Laluska Balázs 
(MKB Veszprém), Mocsai Tamás 
(SG Flensburg), Nagy László 
(Barcelona); irányítók: Császár 
Gábor (MKB Veszprém), Lékai 
Máté (Pick Szeged); beállók: 
Schuch Timuzsin (MKB Veszp-
rém), Szöllősi Szabolcs (Csurgói 
KK), Zubai Szabolcs (Pick Sze-
ged); balátlövők: Katzirz Dá-
vid (Csurgói KK), Pérez Carlos 
(MKB Veszprém), Putics Bar-
na (VfL Gummersbach); bal-
szélsők: Iváncsik Gergő (MKB 
Veszprém), Vadkerti Attila (Pick 
Szeged).

Vlad Cabával hosszú távon számolnak  Fotó: dragoş asaFtei / archív

Matja Kvasina ma sárga trikóban teker

Magyar döntetlen. Jobban játszott a magyar labdarúgó-váloga-
tott hétfőn este az Európa-bajnokságra készülő ír válogatott ellen, ám 
a győztes gólt nem tudták megszerezni Egervári Sándor tanítványai. 
A magyar válogatott legközelebb augusztus 15-én lép pályára szintén 
hazai környezetben az Izrael elleni felkészülési mérkőzésen, míg az íre-
ket már hétvégén az Eb-n fogjuk látni. A román válogatott tegnap este 
lépett pályára Ausztria ellen idegenben. A találkozó lapzárta után ért 
véget. Eredmény: Magyarország – Írország 0–0.



lakás

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

ELADÓ Etéden családi ház: 2 szo-
ba, konyha, fürdőszoba, gazdasági 
épületekkel, valamint 50 ár kerttel a 
patak mellett. Telefon: 0751–617334.

telek

ELADÓ 6,5 áras (30 m x 22 m), 
építkezésre alkalmas, déli fekvésű 
telek Fitódban. Víz, villany a telek 
előtt. Telefon: 0728–012611, 0728–
012612.

jármű

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

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

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Za fira 1.6, 7 személyes, Euro 4-es, 
frissen beírva, 2014-ig ér vényes mű-
szakival, egy tulajdonostól, eredeti 
festéssel és kilométerben, nagyon 
szép, karc- és rozsdamentes állapot-
ban. Irányár: 3850 euró. Beszámí-
tok dízelautót, 2000 utánit). Telefon: 
0266–334468, 0721–773479. (22001)

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

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

ELADÓ 2001-es évjáratú Opel 
Vectra B, metalizált fekete, 1920 
cm3, TDC kitűnő, naprakész mű-
szaki állapotban. Extrák: alufelni, 
fűtött bőrülések, elektromos abla-
kok, tükör, GPS, tempomat, állítható 
kormány, rádió CD. Megtekinthe-
tő Csíksomlyón a 149-es házszám 
alatt. Telefon: 0743–010489, 0266–
314182. (22015)

ELADÓ 2003-as Toyota Hilux 2.5 
D4D, 4 x 4-es. Telefon: 0722–234840. 
(22029)

vegyes

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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

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

ELADÓ Strauss koncertpianínó. 
Irányár: 1600 euró, alkudható. Telefon: 
0266–321512.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

ELADÓ 1980-as évjáratú U650-es 
traktor – 13 000 lej; Steyr 45 LE trak-
tor – 12 700 lej; International 40 LE 
traktor – 13 000 lej; Fiat 550 traktor – 
16 200 lej. Telefon: 0752–135883.

szolgáltatás

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

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

Személyszállítást, munkások szál-
lítását VÁLLALOM Németországba 
heti rendszerességgel. Telefon: 0744–
858528. (22016)

VÁLLALOK belső felújítást, glet-
telést, gipszkartonozást, falazást, beto-
nozást, új ház építését Csíkszeredában 
és környékén. Telefon: 0758–343064. 
(22012)

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

Hirdetések

Búcsúztam volna, de erőm nem engedett,
Így hát búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem lettem hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek, s találkozunk újra.

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér, após, apatárs, sógor, 
rokon, szomszéd és ismerős,

BERKECI BÉLA
nyug. gépkocsivezető

életének 71., házasságának 45. évében 2012. június 4-én, hosszas be-
tegség után csendesen elhunyt. 

Megszűnt dobogni szerető szíve, megnyugodott lelke, mely olyan sokat 
aggódott szeretteiért. 

Drága halottunk földi maradványait 2012. június 6-án 15 órakor helyez-
zük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a 
Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a helyi temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa, dédapa, testvér, após, apatárs, 
rokon, szomszéd, barát és ismerős,

id. BALOGH ANDRÁS

életének 84., özvegységének 9. évében 2012. június 3-án hirtelen el-
hunyt.

Megpihent a szív, mely értünk dobogott, elpihent a kéz, mely értünk dol-
gozott.
Arany volt a szíved, munka az életed, Isten hívott, mert szeretett, na-
gyon fáj, hogy itt hagytál. Könnyes az út, mely sírodhoz vezet. Ha kiszá-
rad érted hulló könnyünk, hozzád megyünk megpihenni.

Drága halottunkat 2012. június 6-án, szerdán 16 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása szerint, a székely-
szentléleki ravatalozóból a helyi temetőben. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy órával fogadunk. 
A gyászoló család – Székelyszentlélek

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, testvér anyós, rokon 
és ismerős, a székelyudvarhelyi születésű,

id. NAGY  JÓZSEFNÉ 
szül. KOVÁCS MAGDOLNA

életének 67., házasságának 47. évében 2012. június 4-én,
hosszú, de türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt.

Megszűnt dobogni szerető szíve, örökre megpihent dolgos két keze, 
amely egész életén keresztül fáradhatatlanul munkálkodott szerettei-
ért.

Drága halottunk földi maradványait 2012. június 6-án, szerdán 17 óra-
kor helyezzük örök nyugalomra, a római katolikus egyház szertartása 
szerint, a kalondai ravatalozóból a helyi temetőben. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! A gyászoló család – Korond
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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.

A ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE, 
melynek székhelye Medgyes, Állomás utca 5. szám, Szeben megye, érte-
síti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez, Kisgalambfalva kültelkén megvalósítandó  
34 Kisgalambfalva földgázszonda létesítéséhez szükséges előkészületi 
munkálatok, fúrás, valamint termelési vizsgálata című tervét a környezet-
védelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerez-
hetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra 
között, valamint a ROMGAZ Rt. székhelyén.

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

A General Mir Consult S.P.R.L.
a COOPER MR Kft. (Csíkszentgyörgy, Bánkfalva út 346. szám) jogi felszá-
molói minőségében közli, hogy 2012. július 6-án 11 órakor nyílt kikiáltásos 
árverést szervez az adós ingatlan javainak egybeni eladására (vânzare în bloc).

Ingatlanok: 9224 m2-es terület (Bánkfalva helység telekkönyvében beje-
gyezve 4206., illetve 4207. szám alatt, topográfiai szám: 157/2/1/2, 161/1, 
167/1, 162/1, 163/1, 164/1, 168/1, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180/1/1, 180/1/2, 181, 231/1, 232/1, 233, 234, 236, 235, 239, 237/1), ame-
lyen található melléképületek és lakóház; a kikiáltási ár 263 355,02 lej + áfa.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkez-
dése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereskedelmi Bank 
maroshévízi ügynökségénél megnyitott RO84RNCB0157114920200001 
különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál  
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

A küküllőkeményfalvi Miklos Steel Kft. értesíti az érintetteket, hogy a 
Küküllőkeményfalva 117/B. szám alatt található fémfeldolgozó műhely mű-
ködtetéséhez a környezetvédelmi engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–16 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén: Csíkszereda, Márton Áron u. 43 sz., tel.: 0266–
312 454, 0266–371 313, fax: 0266–310 041.

Észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számított 15 napon belül, írásban 
lehet közölni a környezetvédelmi ügynökséggel, az észrevételező személyi ada-
tainak feltüntetésével.

A TULAJDONOSI TÁRSULÁSOK FIGYELMÉBE!

A GOSCOM Rt. új szolgáltatással áll az érdekelt lakószövetségek 
rendelkezésére: cégünk vállalja, hogy elvégzi a tömbházak ügykezelésével, 
gondnokságával kapcsolatos valamennyi tevékenységet. Ezek a következők: 
a szolgáltatási szerződések nyilvántartása, követése és a számlák közvetlen 
kiegyenlítése a szolgáltatók felé, könyvelés, a közös költségek felosztása és 
begyűjtése, a tömbházak karbantartása, rehabilitációja, jogi tanácsadás, a 
tulajdosonok közgyűlésének szervezése, összehívása és lebonyolítása.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődésüket, cégünk székhelyén 
vagy a 0266–324614/137-es belső telefonszámon kaphatnak bővebb fel-
világosítást.

A HR ENERGY Kft., 
Maroshévíz, Szarvas utca Bl. G 8. szám alatti székhellyel, értesíti az érin-
tett nyilvánosságot, hogy a Vízerőművek építése a Maroshévíz patakon és 
mellékpatakain című tervének, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség az eseti elbírálás döntésének a felülbírálása 2012. június 5-én újraelemzett 
döntéstervezetet hozott: nem szükséges a környezeti hatás felmérése.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint a 
www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől 
számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez. (Fax: 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

elhalálozás



Bukarestben rendezték az el-
múlt hétvégén az országos 
kart bajnokság második fordu-
lóját, ahonnan Unguru Cristian 
két dobogós helyezéssel tért 
haza. Sepsiszentgörgyön, a sport-
napok keretében tartott ügyes-
ségi autósversenyen Keresztes 
Zsolt két kategóriát is meg-
nyert szombaton. Szombaton 
Csíkszeredában autómodellező
versenyt tartottak, melyen egy 
tucat gyerek vett részt. A tú-
raautó-világbajnokság hetedik 
fordulójában Michelisz Norbert 
mindkét futamon pontot szer-
zett vasárnap.

Sikeresen szerepelt Unguru 
Cristian az országos kart
bajnokság második fordu

lójában. A csíkszeredai sportoló a 
hétvégén Bukarestben tartott futa

mokon a mini kategóriában kétszer 
is dobogós lett. A szombati időmé
rőn a legjobb időeredményt futotta 
Unguru, így az első futamon az első 
helyről rajtolhatott. Egy technikai 
probléma miatt azonban vissza
csúszott, ám a csíki sportoló végül 
harmadikként ért célba. Vasárnap a 
második futam sokkal jobban sike
rült Cristian számára, és mindössze 
négy tizedmásodperccel a győztes 
mögött másodikként fejezte be a 
versenyt. A hétvégén szerzett 33 
pont egyben azt is jelenti, hogy a 
csíkszeredai kartos 49 ponttal a 
mini kategóriában jelenleg a har
madik helyen áll. A két dobogós 
helyezésnek köszönhetően a szak
szövetség főszponzora egy szett 
Dunlop abronccsal díjazta a csík
szeredai versenyzőt. A bajnokság 
harmadik fordulóját július 7én és 
8án Bákóban rendezik.

Keresztes a legügyesebb
A sportnapok keretében ügyes

ségi autósversenyt szerveztek 
szombaton Sepsiszentgyörgyön, 
a benevezett 18 pilóta közül 
négyen Hargita megyéből vol
tak. A nyílt kategóriában a ba
lánbányai Keresztes Zsolt (Re
nault Twingo) végzett az élen, 
megelőzve a brassói Adam Ro
ber tet (Dacia Logan) és a szé
kely udvarhelyi Miklós Attilát 
(Opel Corsa). Keresztes az N1
es kategóriát is megnyerte, itt a 
szé kely udvarhelyi Bíró Ambrus 
Ká roly (Nissan Micra) a harma
dik helyen végzett. Az N2es 
géposztályban Miklós Attila a 
második helyen zárt, a Volks
wagen Golf 3kupában a szé
kelyudvarhelyi Hajdó László 
szintén a második lett.

Gyermeknapi 
autómodellezés
Szombaton Csíkszeredában, a 

nemzetközi gyermeknap alkalmá
ból autómodellező versenyt tartot
tak, melyen 12en vettek részt (5 a 
Buggy, 7 a Truck kategóriában). 
Mindkét kategóriában három öt
perces futam zajlott, a két legjobb 
eredmény határozta meg a végső 
sorrendet. A dobogósok: Buggy 
kategória: 1. Sinka Attila (csíksze
redai Gyermekek Háza), 2. Veres 
Zalán (Maroshévíz), 3. Benedek 
Gábor (csíkszeredai Gyermekek 
Háza); Truck kategória: 1. Ko
vács Dávid (csíkszeredai Gyer
mekek Háza), 2. Kelemen Tamás 
(Phoenix Models Csíkkarcfalva), 
3. Veres Zalán.

A díjazottak kupákat, mo
dellezési termékeket (akkumu
látorok, alkatrészek, szerszámok 
stb.) nyertek, amit a csíkkarcfalvi 
Phoenix Models és a marosvá
sárhelyi FX Modells szaküzletek 
ajánlottak fel. A verseny nem 
jöhetett volna létre Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala támogatá
sa nélkül. A szervezők köszönik 
a Hargita Gyöngye és a Set Prod 
Com támogatását, segítségét.

Micheliszpontszerző
A portugáliai Algavreben ren

dezték vasárnap a túraautóvilág
bajnokság hetedik fordulóját. Az 
első futamon a magyar Michelisz 
Norbert (BMW 320 TC) a ne

gyedik, a második versenyen pe
dig a tizedik helyen zárt. A Zengő 
Motorsport másik pilótája, Wéber 
Gábor az első futamot nem fejez
te be, a második viadalon a 12. 
helyen végzett. A portugáliai ver
senyen Chevroletsikerek szület
tek, az első futamot Yvan Müller, 
a másodikat Alain Menu nyerte. 
Összetettben Müller 245 ponttal 
vezet, Michelisz 106 ponttal a 7., 
Wéber 3 ponttal a 20. helyen áll, 
a privát versenyzők között (Yoko
hamakupa) Michelisz 96 pont
tal a második a 106 pontos Pepe 
Oriola (Seat) mögött, Wéber pe
dig 15 ponttal a 10. A vébé nyol
cadik fordulójának július 22én a 
brazíliai Curitiba ad otthont.

CSíKi SiKereK AUtóSportBAN

Dobogós helyezések Ungurunak

Unguru Cristian remekelt az országos kartbajnokságon
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Székelyföldi Filharmónia

Napról napra
szabadidő

programajanló

A művelődési ház 
rendezvényei
A Tradition Egyesület, Székelyudvarhely 

önkormányzata és a Kováts fényképészet 
szervezésében Régi céhek, mai cégek címmel 
nyílik fotókiállítás június 6-án 18 órától a 
művelődési ház előcsarnokában. Ugyan-
csak június 6-án 19 órától a Filmkaraván 
rendezvényeként a magyarkanizsai (Vajda-
ság) Cinema Filmműhely munkáiból vetí-
tenek, illetve találkozóra kerül sor az alko-
tókkal a koncertteremben. Június 7-én 19 
órától szintén a koncertteremben Székely 
Árpád könyvbemutatóját tartják, június 
8-án, pénteken 18 órától pedig megnyitják 
a Megyei Tárlatot, mely június 28-ig láto-
gatható, hétköznapokon 9 és 20 óra között, 
szombaton és vasárnap 10 és 13 óra között. 
A művelődési házban ugyanakkor, ha szer-
da, akkor az állandó programok közül a 
nemezelés kap főszerepet. A foglalkozásra 
17 órától a Kuckó Egyesület társszervezé-
sében kerül sor. Szintén állandó, heti prog-
ram csütörtökön 17 órától gyermekeknek, 
pénteken 18 órától pedig felnőtteknek a 
tűzzománc-foglalkozás az Udvarhely Kul-
túrájáért Egyesület szervezésében.

Tuning VIII.
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Mú-

zeum június 7-én, csütörtökön 18 órától 
vár mindenkit Elekes Károly Tuning VIII. 
című kiállításának a megnyitójára.
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A komolyzene kedvelőit a hétvégén két rendezvényre is várja a Székelyföldi Fil-
harmónia. Június 8-án, pénteken 18 órától a városháza Szent István Termében 
a budapesti ifj. Balogh Ferenc (hegedű) és Sztankay Klára (zongora) előadásá-

ban hallhatják A. Vivaldi, G. Tartini, Cl. Debussy, Bartók Béla és M. Ravel műveit. 
Június 10-én, vasárnap 18 órától pedig a művelődési házban évadzáró szimfo-

nikus hangversenyt tart a Székelyföldi Filharmónia. Werner Gábor (Budapest) 
vezényel, szólista Valentin Serban (Brassó) lesz. Elhangzik G. Rossini: A tolvaj 
szarka-nyitány, A. Glazunov: A-moll hegedűverseny, J. Brahms: 1. Szimfónia.

Évadzáró szimfonikus 
hangverseny

hirdetés

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: 
Balázs Katalin, Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: 
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Szerda
Az év 158. napja, az évből még 208 nap 

van hátra. Napnyugta ma 20.57-kor, nap-
kelte holnap 5.32-kor.

Isten éltesse
Norbert és Klaudia nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat.

Névmagyarázat
A német eredetű Norbert jelentése: 

északi fény, míg a latin eredetű Klaudia je-
lentése: a Claudius nemzetség nőtag ja.

Június 6-án történt
1446. A pesti országgyűlés nemessége 

a Rákos mezejére vonult, és Hunyadi János 
erdélyi vajdát kormányzóvá választotta V. 
László kiskorúságának idejére.

2000. Az észak-koszovói Kosovska 
Mit ro vicában megkezdődött az első hábo-
rús bűnper: két koszovói szerbet vádoltak 
népirtással.

Június 6-án született
1799. Alekszander Puskin, orosz költő, 

író, drámaíró (Anyaegin)
1859. Bánki Donát mérnök, feltaláló
1875. Thomas Mann Nobel-díjas német 

író, novellista, esszéista
1913. Gobbi Hilda Kossuth-díjas szí-

nésznő, kiváló művész

Június 6-án halt meg
1818. Jan Henryk Dabrowski lengyel 

tábornok
1948. Louis Jean Lumière francia kémi-

kus, testvérével, Auguste-tel a filmművészet 
és a filmgyártás úttörője

1968. Robert Francis Kennedy amerikai 
politikus, igazságügy-miniszter

Helytörténeti évforduló
Hetvenöt éve, 1937. június 6-án hunyt 

el Mátyásföldön Földes Géza hírlapíró. 
Dálnokon született, Székelykeresztúron 
tanult. 

nem lesz áram 

A villamossági vállalat felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy június 6-án 8 és 18 
óra között szünetel az áramszolgáltatás 
javítási munkálatok miatt a Zetelaki gát 
környékén.

a nap vicce

Abszolút használhatatlan találmányok:
1. Fekete szövegkiemelő
2. Sötétben látható napszemüveg
3. Vízálló szivacs
4. Tűzálló cigaretta
5. Akkumulátorral működő akkutöltő
6. Biztonsági öv motorosoknak
7. Videókazetta a videó összeszereléséről
8. Csendes ébresztőóra

www.parapista.com

 – Ó, csak lennék egy kicsit bátrabb!
– Miért, Jenő, akkor letepernél?

– Dehogy. A tilalom ellenére is mernék horgászni...

para

Kajakozás, kenuzás

Székelyudvarhelyi vízinapok
Ifjúsági rendezvénnyel jelentkezik a 

Clearwater Egyesület: június 7–10. kö-
zött Vízinapokat szervez a zeteváraljai 

víztározónál. A négynapos rendezvény 
Székelyudvarhely és környéke diákjaival szé-
les körben megszeretné ismertetni a kajako-
zást és kenuzást mint sporttevékenységet, és 

vízitúrázási lehetőséget. A szervezők célja a 
környezet megóvására nevelni a fiatalokat. 
A tábor a diákok számára ingyenes, ugyan-
akkor a Patkóból minden reggel 9-kor autó-
busz szállítja őket a víztározóhoz, majd este 
7-kor vissza Székelyudvarhelyre. A kerékpár-
ral érkezők között díjat sorsolnak ki.
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 6.

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

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

HirdeTéSeK

New York megosztott 
az üdítők korlátozása miatt 

Megosztott New 
York felnőttla kos
sága a nagyméretű 

cukros üdítők betiltását ille
tően: egy közvéleményku
tatás szerint a megkérdezet
tek nagyjából fele úgy véli, 
hogy Michael Bloomberg 
polgármester javasolt in
tézkedése példa a hatósági 
túlkapásra. A városvezetés 
arra készül, hogy az ország
ban elsőként kitiltaná New 
Yorkból a nagyméretű po
harakba mért üdítőitalokat. Az intézkedés 
értelmében a gyorséttermekben, a kávé
zókban, az utcai árusoknál, a mozikban és a 
stadionokban nem árusíthatnának 16 unci
ánál, azaz 473 milliliternél nagyobb adagot 

kínáló megapoharakat. A 
tervek szerint a tilalom csak 
a cukros és kalóriadús ita
lokra vonatkozna, az éde
sítőszerrel készült kóla, a 
gyümölcslé és a sör nem ke
rülne a listára. Az Egyesült 
Államokban egyelőre egye
dülálló elképzeléssel a város 
lakosainak elhízása ellen 
akar harcba szállni a polgár
mester. Az amerikaiak 36 
százaléka túlsúlyosnak szá
mít, a nagyvárosokban kü

lönösen rossz a helyzet. A mostani felmérés 
alapján a New Yorkiak 45 százaléka egyet
ért azzal, hogy a tilalom segítene a túlsúlyos 
embereknek a fogyásban, míg 52 százalékuk 
szerint semmilyen hatással nem járna.

Verespatak  fotó: Martinas Cristian
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Mára borús, esős idő várható, helyenként zá
porra, zivatarra számíthatunk, főként a déli órák
ban. Enyhe szélfúvás várható.

Nem újdonság számunkra a kínai gazda-
ság bombamód növekvő utánzásainak tárhá-
za, hiszen alig van már olyan üzlet, amiben ne 
találkoznánk valamilyen eredeti termék olcsó 
kínai utánzatával, a városokban egyre jobban 
szaporodó, csak kínai termékeket kínáló na-
gyobb üzletek kínálatát nem is említve. Ott 
vannak a már-már orrfacsaró szagú tenisz-
cipők, zörgő-vinnyogó-kattogó és még ki tudja 
miket tudó gagyi játékok, de nem hiányoznak 
a kínálatból a világmárkák utánzatai sem, 
mint példának okáért a betűk kicserélésével 
új „márkát” teremtő adibas tréningfelsők 
és cipők, olcsó baseballsapkák. De internetes 
szörfözéseim közepette találkoztam már olyan 
kínai gyorséttermekkel, amelyek az eredeti ar-
culatot kicsit átalakítva próbálják becsábítani 
a McDonalds, s a Burger King vagy éppen a 
KFC gyorskajáinak fogyasztásán felnőtt gene-
ráció képviselőit. A kínai ipar jellemzője tehát 

a koppintás. De a legelvetemültebb másolá-
sukkal még csak tegnap találkoztam az egyik 
internetes lap hasábján: elkészült az Osztrák-
Alpok festői szépségű falujának, Hallstattnak 
a kínai mása, amely náluk a déli országrész-
ben, szubtrópusi környezetben épült. A cikk 
szerint a kínai „tervezők” a turisták közé ke-
veredve, vissza-visszatérve fényképezték végig 
a falut, vettek méretet és gyűjtöttek adatokat, 
valamint a település vezetőinek megkérdezése 
nélkül építették fel a kínai másolatot, aminek 
avatójára Hallstatt falu képviselőit is elhívták, 
akik elmondásuk szerint nem voltak megelé-
gedve falujuk másolatának kivitelezésével. 

Ennek kapcsán kíváncsi vagyok, hogy 
mikor kezdik a kínaiak leutánozni az egyre 
népszerűbb székely termékeket, így például 
megnézném a műszálas, hupikék székely ru-
hát, vagy éppen a vinnyogó, ki tudja mivel 
kitömött dunyhát.

Koppintás
                 villanás n Tamás Attila

skandi  KÉszÍtette: BenedeK eniKŐ
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