
ÚJ SZÉKHELYRE KÖLTÖZIK A MEGYEI KÖNYVTÁR

Egy épületbe kerülnek
a részlegek

Korszerű, tágas, és – ami a legfontosabb – a Kájoni János Megyei Könyvtár részlegeinek 
egységes helyet biztosít a Stadion utcai új ingatlan, ahová júliusban költözik az intézmény. 

Az olvasók még e hónap 14-éig kölcsönözhetnek könyveket. > 9. oldal

Dobozolnak a könyvtárban. Tizesével kölcsönözhetők a kötetek 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.
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     Hecser Zoltán

FOLYTONOSSÁG AZ SZKC-NÁL

Caba két évet 
hosszabbított

Vlad Caba edző, a Székely-
udvarhelyi KC eredmé-

nyeinek egyik sikerkovácsa is 
meghosszabbította szerződé-
sét, 2014-ig kötelezte el ma-
gát az SZKC-hoz. A 
felnőttgárda irányítása 
mellett nagy szerep há-
rul a trénerre az utánpótlás-ne-
veléssel kapcsolatosan is.

Jogtalan
jegyzékek

A törvénytelen választói adat-
bázisok megsemmisítésére szó-

lítja fel a Hargita megyei RMDSZ 
az EMNP-t, valamint arra, 
hogy a jövőben tartózkod-
jon a hasonló törvényte-
len kampánypraktikák alkalma-
zásától.

A hónap végén öt százalékkal 
drágul a villanyáram 104 7Csíkdánfalván folytatták 

az elkezdett munkát
Virágtornyokba bújtatott 
öntözőberendezések

HIRDETÉSEK

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4646
1 amerikai dollár USD 3,5918
100 magyar forint HUF 1,4738
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A hónap végén öt százalékkal 10104 77Csíkdánfalván folytatták Virágtornyokba bújtatott 
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> Fontos tudnivalók az önkormány-
zati választásokkal kapcsolatosan. Te-
kintettel a június 10-i önkormányzati 
választásokra, Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatalának Személynyilvántartó 
közszolgálata tájékoztatja a lakosságot, 
hogy június 9-én, szombaton 8.00–
16.00 óra között, míg vasárnap, június 
10-én 8–21 óra között áll a lakosság 
rendelkezésére, amennyiben a szavazás-
hoz érvényes személyazonossági igazol-
vány készítésére van szükség. Ameny-
nyiben a kérelmező nem rendelkezik a 
személyazonossági igazolvány kibocsá-
tásához szükséges összes dokumentum-

mal, ideiglenes személyazonossági iga-
zolvány kibocsátását kérelmezheti. Ez 
utóbbihoz szükséges dokumentumok: 
kérvény; 3 db 3 x 4 cm-es fénykép egy 
7 mm-es fehér csíkkal az alsó részükön; 
azon iratok, amelyekkel a kérvényező 
a törvényes előírások alapján igazolni 
tudja a család- és keresztnevét, születé-
se időpontját, családi állapotát, román 
állampolgárságát, lakhelyének címét 
eredetiben és másolatban; nyugta az 
ideiglenes személyazonossági igazol-
vány ellenértékéről; okmánybélyeg vagy 
nyugta az okmánybélyeg ellenértékének 
befizetéséről.

> Mozgóurnás szavazás. Abban az 
esetben, ha a szavazó betegség vagy rok-
kantság miatt mozgásképtelen, egy írásos 
kérést kell eljuttatnia a lakhelye szerinti 
szavazókörzeti választási iroda elnökéhez. 
Ennek jóváhagyása után az iroda legalább 
két tagjából álló csoport kiszáll a szavazó 
tartózkodási helyére.

> Németh Zsolt Csíkszeredában. Né-
meth Zsolt, a magyar Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára tart közéleti fóru-
mot Csíkszeredában dr. Soós Szabó Klárá-
val, a Néppárt csíkszeredai polgármester-je-
löltjével, valamint Sorbán Attila megyeita-

nács-elnökjelölttel közösen. A fórum témája 
a nemzeti összetartozás. A rendezvénynek a 
csíkszeredai Városháza díszterme ad otthont 
ma este 19 órától.

> Építik a taplocai terelőutat. Előbb 
makadámút készül, az új útpálya nyomvo-
nalán, jövőre kerül rá az aszfaltréteg. Előbb 
a Rét utcai vasúti átkelőtől a Csíkszereda 
csicsói kijáratáig terjedő szakaszt építik meg, 
ezt követi a gyimesi úthoz csatlakozó szakasz 
megépítése. Az összesen mintegy három 
kilométer hosszú új út, elkészülte után, te-
hermentesíti a város útjait a kelet–nyugat 
irányú tranzitforgalomtól.hí
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A Maros Vízügyi Igazgatóság
A Nagy-Küküllő folyószabályozása, a Fehér-

egyháza szektorban, Maros és Hargita megye te-
rületén elnevezésű projekt címzetese közli az ér-
dekelt nyilvánossággal, hogy a Szebeni Regioná-
lis Környezetvédelmi Ügynökség (ARPN Sibiu) 
a környezetre gyakorolt hatás értékelési eljárása 
keretében döntést hozott a besorolási szakaszra 
vonatkozóan ezzel a projekttel kapcsolatosan. 
A döntés tervezete, valamint az azt megalapozó 
indokok tanulmányozhatók a szebeni ARPN 
székhelyén, Hipodromului u. 2/A munkanap-
okon 8–16 óra között, valamint az intézmény 
honlapján: www.arpmsb.anpm.ro.

Az érdekeltek észrevételeiket a projekttel 
kapcsolatosan a jelen hirdetés megjelenésétől 
számított 10 napon belül, azaz június 16-ig 
nyújthajták be a regionális ügynökség szebeni 
székhelyére vagy a következő e-mail címre: 
office@arpmsb.anpm.ro.

Hargita Megye Tanácsa

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a DJ 138 B 
út modernizálása című tervére, Székelyvarság kül- 
és belterületén a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. június 5-én 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környe-
zeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó 
érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 
8–16 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro 
internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó 
észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt 
nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez.

Fax: 0266–310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

Jogtalan jegyzékek

hirdetés

hirdetések

NövéNyvédelmi előrejelzés

Megjelent a burgonyavész

PÁlyÁzATi FelHÍvÁs
Hargita Megye Tanácsa meghirdeti

Hargita megyei műemlékvédelmi programját

A pályázók köre:
Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy ma-

gánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műem-
lékek tulajdonosai.

A pályázat célja: 
Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának terve-

zési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása.
A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a 

pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban része-
sülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg 
függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott 
költségvetése 2012-re: 250 000 lej.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:
1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referen-

ciamunkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kultu-
rális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);

2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szem-

ben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és 
speciális alapok);

5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve 
bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, 
megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap 
törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;

6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához 

szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, 

nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumen-

tációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 2003/1430-as számú kor-

mányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési en-

gedély technikai dokumentációját is.

További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsá-
nak 325/A irodájában, a 0266–207775 (Hargita Megye Tanácsának Mű-
emlékvédelmi Közszolgálata), a 0266–207720 vagy a 0266–207700-es (a 
1512-es mellék – főépítész) telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 
8–16 óra között vagy intézményünk honlapján: www.hargitamegye.ro, illet-
ve www.judetulharghita.ro.

A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2012. június 29.

Az időjárási viszonyok miatt a 
burgonyavész és a burgonya-
bogár elleni permetező védeke-
zésre szólítja fel a gazdákat a 
Hargita megyei Növényvédelmi 
Hivatal.

hN-információ

Immár több Hargita megyei 
burgonyaparcellában is a 
burgonyavész megjelenését 

észlelték a megyei növényegész-
ségügy szakemberei a napsütés 
és a csapadékos idő váltakozá-
sának hatására – hívja fel a gaz-
dák figyelmét Boga Annamária 
mérnök, a Hargita Megyei Nö-
vényvédelmi Hivatal képviselője. 
Ráadásul a burgonyát támadó 
gombabetegség – latin nevén 
Phytophthora infestans – kialaku-
lása mellett továbbterjedésére is 
kedvezővé váltak a feltételek, épp 
ezért a szakember a vész elleni mi-
hamarabbi permetező, védekező 
kezelések elvégzésére szólítja fel a 
burgonyatermesztőket.

Mint rámutat, a növényvédő-
szer-forgalmazók bő választékkal 
állnak a vásárlók rendelkezésére, 
ezek közül a Hargita megyei szak-
hatóság a következőket ajánlja: 
Consento 450 SC – 2 l/ha dózis-
ban; Infinito 687,5 SC – 1,4 l/
ha; Cymco 72 WP – 2,5 kg/ha; 
Ridomil Gold Plus 42,5 WP – 3,0 
kg/ha; Acrobat MZ 90/600 WP 
– 2,0 kg/ha; Equation Pro – 0,4 
kg/ha; Melody Compact 49 WG 

– 2 kg/ha; Armetil M – 2,5 kg/ha; 
Armetil Cobre – 2,5 kg/ha; Fani-
on WG – 2,5 kg/ha; Polyram DF 
– 1,8 kg/ha; Kocide 2000 – 1,5 
kg/ha; Revus 250 SC – 0,5–0,6 
l/ha; Shirlan 500 SC – 0,3–0,4 l/
ha; Antracol 70 WP – 1,5–2,5 kg/
ha dózisban; Champ 77 WG – 3 
kg/ha; Dithane M-45 – 2,0–2,5 
kg/ha; Bravo 500 SC – 1,5–2 l/
ha; Ranman SC – 0,2 l/ha dó-
zisban. Boga ajánlása szerint a 
kezelést az időjárási viszonyok, 
illetve a használt gombaölő szer 
milyensége függvényében a gaz-
dáknak 7-10 naponként kell is-
mételniük.

A csíkszeredai szakember 
ug yan akkor a burgonyabogár – 

Leptinotarsa decemlineata – lárvái 
ellen is rovarirtó permetező véde-
kezést ajánl. Úgy véli, a megfelelő 
hatást akkor érhetik el a gazdák, 
ha a kezelést a lárvák megjelené-
sét követően 4-5 napra végzik. E 
célra a mérnök asszony többfé-
le rovarirtó szert is felsorol, úgy 
mint: Calypso 480 SC – 0,08 l/ha 
dózisban; Proteus OD 110 – 0,4 
l/ha; Actara 25 WG – 0,08 kg/ha 
dózisban; Mospilan 20 SG – 0,08-
0,1 kg/ha dózisban; Warrant 200 
SL – 0,4 l/ha; Decis Mega 50 EW 
– 0,15 l/ha dózisban. A permete-
zési munkálatok során azonban a 
növényegészségügyi, környezet-
védelmi és munkavédelmi előírá-
sok betartására is inti a gazdákat.

Pangó víz a krumpliföldön. Vész elleni permetezést javasolnak FoTÓ: doMjÁn leVenTe

A törvénytelen választói 
adatbázisok megsemmisí-
tésére szólítja fel a Hargita 

megyei RMDSZ az EMNP-t. Az 
RMDSZ Hargita Megyei Szerve-
zete sajtóközleményében írja, „a 
háromszéki Székely Hírmondó 
napilapban május 31-én publi-
kált, az EMNP kampányfőnöke, 
Demeter Szilárd által is hiteles-
nek elismert EMNP-s körlevél 
alapján beigazolódott az, amitől 
tartani lehetett: törvénytelen 
politikai adatbázist készített az 
elmúlt hetekben az EMNP a szé-

kelyföldi magyar választókról”. 
Az aláírók hangsúlyozzák: „A 
tűzzel játszik az, aki az erdélyi 
magyarokat listázza pártszimpá-
tia alapján, mert az összegyűjtött 
adat bárki olyannak a kezébe ke-
rülhet, aki visszaélhet ezzel.” Vé-
gül az aláírók kérik „az EMNP-t 
az összegyűjtött adatok igazol-
ható módon történő megsemmi-
sítésére, valamint arra, hogy a jö-
vőben tartózkodjanak a hasonló 
törvénytelen kampánypraktikák 
alkalmazásától” – olvasható a 
sajtóközleményben.
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Az Alkotmánybíróság vonatkozó döntése alapján 
a kormány május 8-i ülésén hozták meg a 2012/15-
ös sürgősségi kormányrendeletet, amely értelmében 
vissza� zetik a 740 lejnél nagyobb nyugdíjat rea-
lizáló nyugdíjasoknak a 2011 januárja és 2012 
áprilisa között általuk be� zetett és járandóságuk 
egész kvantumára számított egészségbiztosítási hoz-
zájárulás egy részét. Arról a különbözetről van szó, 
amely a teljes összegre kivetett hozzájárulás és a 740 
lejt meghaladó összegre alkalmazandó különbözetet jelenti. 
A Ponta-kormány első ténykedésének egyike volt ez a sebté-
ben meghozott sürgősségi kormányrendelet. Az egyébként a 
Hivatalos Közlöny aznapi számában meg is jelent. Két nap 
múltán, pontosabban május 10-én a Hivatalos Közlönyben 
helyreigazítás jelenik meg erre a kormányrendeletre vonat-
kozóan, ugyanis kiderült, hogy a nagy sietségben elírták a 
� skális törvénykönyv módosítandó szakaszának számát. Má-
jus 9-én jelent meg a kormányfőnek a kormányszóvivő kine-
vezésére vonatkozó 2012/140-es döntése. Május 31-én arra 
vonatkozóan helyreigazítás jelent meg ugyancsak a Hivatalos 
Közlönyben, ugyanis elírták a kinevezett személy nevét. Má-
jus 23-án jelent meg a Hivatalos Közlönyben a kormányfő 
2012/2641-es döntése, amely értelmében államtanácsosnak 
neveztek ki egy személyt a kormányfő saját apparátusa kere-
tében. E kinevezés kapcsán is ugyancsak névelírás okán hely-
reigazítást kellett közölni, amely a Hivatalos Közlöny május 
31-i számában jelent meg. Nem véletlenül utaltunk erre a né-
hány példára, mert végeredményben kaotikus, átgondolatlan 
ténykedést tükröz, illetve azt, hogy a Ponta-kormány sokszor 
sebtében, kellő megalapozottság nélkül cselekszik. És ez nem-
csak úgymond formai ügyekben mutatkozik meg, hanem tar-
talmi jellegűekben is. A � skális törvénykönyv egyes előírásait 

módosító jogszabálytervezetet május 22-én, kedden közölték, 
és alig telt el egy nap, máris módosítottak a jogszabálytervezet 
szövegén, s május 24-én annak egy újabb változata jelent 
meg a pénzügyminisztérium honlapján. Más: jó két héttel 
ezelőtt jelentette be Ponta kormányfő, hogy a költségvetési 
szektorban a 10 000 lejt meghaladó bruttó bérekre úgyneve-
zett „szolidaritási illetéket” fognak bevezetni. A múlt hét köze-
pén már 4500 lejes bérszintről beszélt, s amikor rákérdeztek, 
miért szállította alá a mércét, azt válaszolta, hogy eredetileg 
is erről volt szó. Mikor szembesítették megelőző kijelentésével, 
akkor egyszerűen azt mondta: „Most kiigazítom magamat”. 
Nesze neked... Ha már erről az illetékről esett szó, akkor má-
sabb tekintetben is sántikál a szándék: a kormányfő azt állí-
totta, hogy főleg az állami tulajdonú, illetve érdekeltségű cégek 
esetében indokolt annak bevezetése, ugyanis ott mutatkoznak 
meg indokolatlanul magas bérszintek. E tekintetben lehet, 
hogy igaza van, de egy kormányfőnek illene tudnia, hogy az 
állami tulajdonban lévő kereskedelmi társaságok semmiképp 
sem tartoznak a közszférai szektorba. Továbbá: ugyancsak ő 
hangoztatja, hogy az adó- és illetékrendszer tekintetében ter-
vezett esetleges módosításokra csak abban az esetben kerülhet 
majd sor, ha azokkal egyetértenek a nemzetközi pénzintéze-
tek is. Akkor mégis miért erőlteti, illetve kész ténykényt jelenti 

be ezt a szolidaritási illetéket? Amúgy nem is lehet szó 
ilyen illetékről, mert az végeredményben egy különadó 
lenne, s mint ilyen, bizonyára nem állná ki az alkot-
mányosság próbáját, ugyanis vitathatatlan annak 
diszkriminatív jellege. De túl ezen, a költségvetési be-
vételek szempontjából sem jelentene jelentős összeget, 
ugyanis a költségvetési intézményrendszerben 96–97 
ezer személynek nagyobb a bruttó bére, mint a szóban 
forgó 4500 lej, a köznyugdíjasok közül pedig mintegy 

500-ra tehető azok száma, akiknek járandósága meghaladja 
ezt az értékhatárt (az más ügy, hogy az állami érdekeltségű 
cégeknél több mint 100 000 olyan személyt foglalkoztatnak, 
akinek bére meghaladja ezt az összeget).

Vannak másabb „kiigazítások” is: az elmúlt hetekben több 
kormányhatározat is megjelent a különböző szaktárcák meg-
szervezési és működési jogszabályainak módosítására és kiegé-
szítésére vonatkozóan. S meglepetéssel tapasztalhatjuk, hogy 
az átszervezés ürügye alatt rendszerint nő a tisztségviselők, 
például az államtitkárok száma. Így például a június 1-jén 
megjelent 2012/556-os kormányhatározat értelmében a Ré-
giófejlesztési és Turisztikai Minisztériumnál ezentúl az eddigi 
két államtitkár helyett hármat foglalkoztatnak, a minisztéri-
um létszámkeretét pedig tíz fővel „kiegészítették”. Az már csak 
hab a tortán, hogy a Nevelés- Kutatás-, I� úsági és Sportügyi 
Minisztérium esetében egy módosító jogszabály értelmében az 
I� úsági és Sportügyi Országos Ügynökség ugyan megmarad a 
minisztérium kötelékeiben és a miniszter alárendeltségében, 
de annak tevékenységét ezentúl közvetlenül a kormányfő ko-
ordinálja.

Helyreigazítás, kiigazítás

                NÉZŐPONT  Hecser Zoltán

hargitanépe

Küzdelmes, kemény évek 
vannak mögöttünk. A 
világgazdaság viharai, a 

kelet-közép-európai gazdasági 
zsugorodás, a nyakra-főre ho-
zott romániai megszorító in-
tézkedések ellenszelében kellett 
helytállnunk. Leépítések, bérle-
vágások, tiltások és korlátozások 
között az előre menekülés volt 
az egyetlen kiút. A kemény küz-
delemnek megvan az eredmé-
nye. A kedvezőtlen külső hatás 
dacára az idő nekünk dolgozott. 
Csíkszereda töretlenül fejlődött, 
haladt előre a 2004 júniusában 
kijelölt új pályán.

Az elmúlt években igyekez-
tünk jó gazda módjára rendezni 
a város ügyeit. Az „ameddig a 
takarónk ér” bölcsesség szerint 
gondoztuk, építettük, fejlesztet-
tük közösségünket. Csíkszereda 

Románia egyetlen megyeszék-
helye, amely 1989 decemberét 
követően nem vett fel egyetlen 
lej hitelt sem. Nem a holnap el-
zálogosításával szeretnénk ma 
sikeresnek látszani! Lehetősége-
ink és legjobb tudásunk szerint 
gondoztuk, újítottuk, fejlesz-
tettük, működtettük mindany-
nyiunk Csíkszeredáját, intézmé-
nyeit, utcáit, tereit, szolgáltatá-
sait. Közösek voltak ünnepeink 
és hétköznapjaink egyaránt.

Nem múlt el nyomtalanul az 
elmúlt nyolc év sem a váro son, 
sem rajtunk. Az idő nyomai 
jól meglátszanak mindnyájun-
kon. Városunk szépen fejlődik, 
biztos léptekkel halad, nekünk 
pedig egyre számosabb az ősz 
hajszálunk, már akinek vannak 
hajszálai egyáltalán. A Kőmű-
ves Kelemen a közismert balla-

dában feleségét falazta be élete 
munkájába, mi a fiatalságunkat 
ajánlottuk fel a városnak, ener-
giánkat és legjobb tudásunkat 
nyújtottuk. Nem meséltünk, 
nem ötöltünk-hatoltunk, ha-
nem mentünk előre. Hittel és 
meggyőződéssel. Mentünk, és 
húztuk magunk után, illetve 
toltuk magunk előtt a város sze-
kerét. Ki ki a habitusa szerint. 
Csapatmunkaként.

Hogy miért csináltuk mind-
ezt? Mert szeretjük ezt a várost. 
Mivel Csíkszereda a mi városunk, 
azok városa, akik szeretik, építik, 
gondozzák, szépítik. Azoké, akik 
önzetlenül, bármilyen közvetlen 
érdek nélkül tesznek érte. Ezt csi-
náljuk külön-külön és együttesen 
immár nyolc éve.

Voltak kényes helyzetek, ne-
héz pillanatok. Átmenetileg „az 

ebből elég”-érzés is hatalmába 
kerített. De a kritikus, már-már 
kilátástalan helyzetekre is sikerült 
megoldást találni. Tartalmas és 
eredményes volt az elmúlt nyolc 
év – mondják nagyon sokan. Ez a 
biztató értékelés ad erőt a folyta-
táshoz. Az a több ezer határozott 
hang, amely az utcán, a köztere-
ken, az intézményekben, az üzle-
tekben, a zöldségpiacon, a város-
házán, a kór házban, a gimnázi-
umban, a ho kipályán, a sportcsar-
nokban, Taplocán, Zsögödben, 
Som lyón, Csobotfalván, Zsö göd-
fürdőn, Har gitafürdőn, Al csíkon 
és Fel csíkon, Udvarhelyen, Gyer-
gyó ban, Kézdin és megannyi más 
helyen egy kézszorítás kíséreté-
ben szemünkbe mondta: csak 
így tovább.

Erre pedig köszönetünk jelé-
ül nem válaszolhatunk mást csak 
azt, hogy: Igen. Folytatjuk! 

Nem külön-külön, hanem 
együtt, csapatként.

Antal Attila, Szőke Domokos, 
Xantus Attila, Orbán Zsolt, Vitos 
Attila, Magyari Zoltán, Márk 
Csucsi Róbert, Fülöp Árpád-Zol-
tán, Veress Dávid, Füleki Zoltán, 
Kirmájer Enikő, Lázár Anna, 
Máthé Tünde, Bors Béla, András 
Hunor Jenő, Biró Hanna Barbara, 
Páll Zsolt, Rákosi Seiwarth Ildi-
kó, Orbán János, Bardócz László, 
Gál Hajnal, Sárosi Béla, Lőrincz 
Csilla, Ráduly Róbert Kálmán 

(x)

Igen. Folytatjuk! – Csapatmunkaként Tiltakozás miatt 
büntetőjogi eljárás

Büntetőjogi eljárás folyik 
azon kászoni lakók ellen, 
akik négy éve aláírásukkal 

tiltakoztak a Szarvaskő bányában a 
tevékenység beindítása ellen – de-
rül ki a Zöld Erdély Egyesület által 
kiadott közleményből. Magyaror-
szági vállalkozó akarta beindítani a 
bányát, az egyesület által összeállí-
tott tiltakozó levelet összesen 1223 
helyi lakos írta alá, s mint a napok-
ban jelezték, emiatt büntetőjogi el-
járás folyik ellenük.

– Teljesen jogtalan, amit a ható-
ságok csinálnak. Ügyvédi vélemé-
nyezést kértünk, amelyből kiderült, 
hogy az akció nyomán indult eljá-
rás jogi alap nélküli. A lakók csupán 
szabad véleménynyilvánítási joguk-
kal éltek egészséges környezetük 
érdekében – mondta el megkere-
sésünkre Kovács Zoltán Csongor, a 
Zöld Erdély Egyesület elnöke.

Az egyesület vezetője azt is el-
mondta, hogy aláírás hamisítása 
és csalás miatt folyik az eljárás a 
kászoni aláírók ellen.

– Ha kiderül, hogy valaki tény-
leg aláírást hamisított az íveken, azt 
mi is elítéljük. Négy éve a hatósá-
gok megítélése szerint ez az eljárás 
teljesen korrekt és a demokrácia, va-
lamint az önrendelkezés követendő 
mintapéldája volt. Reméljük, hogy 
az ügy hamar tisztázódik és lezárul, 
az ügyészség pedig � gyelembe veszi 
az átiratunkat, amelyben kifejtjük, 
hogy jogalap nélkül hurcolják meg 
a kászoni embereket, akik tiltakoz-
tak a jelenség ellen – bizakodott 
Kovács.
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csíkdánfalva

Körkép

Folytatnák és kiegészítenék az elkezdett munkát

Az építkezések időszAkA volt

Megörökölt fejlesztések

A községben működő kulturális 
és civil szervezetek támoga-
tása, emellett pedig a gazdák 
segítése és az infrastrukturális 
fejlesztések befejezése, lehe-
tőségek szerinti bővítése – áll 
a csíkdánfalvi RMdsz-jelöltek 
programjában.

T. A.

Új tervekkel, ötletekkel 
álltak elő a dánfalvi 
RMDSZ-jelöltek, foly-

tatnák az elődeik által elkezdett 
munkát, így az óvoda épületének 
felújítását, bekertelnék a ravatalo-
zó épületét, valamint parkosítaná-
nak a környékén, a lehetőségekhez 
mérten folyamatosan javítanák a 
községi úthálózatot, aszfaltozná-
nak ott, ahol ez lehetséges – első-
sorban a por megszüntetése miatt 
–, bővítenék az ívóvíz- és szenny-

vízcsatornát, és szorgalmazzák a 
felcsíki szennyvíztisztítóra való 
rácsatlakozást.

– A helyi sportcsarnok fűtési 
gondjait szeretnénk megoldani, 

a már megnyert projekten erdei 
utakat szeretnénk javítani, épí-
teni, kultúrotthont és iskolát ja-
vítanánk fel az infrastrukturális 
fejlesztések keretén belül – szá-

molt be Böjte Csongor Ernő pol-
gármesterjelölt és Both Norbert 
tanácsosjelölt. – Műemlékeket is 
rehabilitálnánk, parkosítanánk 
ezek környékét és jelzőtáblákat 
állítanánk fel a környékükön.

A kulturális és sportéletet is 
nagyban szeretnénk támogat-
ni, hiszen a községben aktívan 
tevékenykedő fiatalok vannak, 
tánccsoport és fúvószenekar mű-
ködik, valamint aktív sportélet 
folyik.

– A különböző csoportoknak 
helyiséget biztosítunk tevékeny-
ségük lebonyolításához, ezzel 
segítjük működésüket, ugyanak-
kor, a lehetőségek szerint anya-
giakkal is támogatjuk őket. Fon-
tosnak tartjuk például a hokiban 
az utánpótlás-nevelést, emellett 
pedig focipályát hoznánk létre 
a labdajátékot űzők számára – 
emelte ki Both.

Hozzátette, hogy már három 
hokikupa megrendezésében vál-
lalt részt az elmúlt időszakban a 
községben, ami nagyon sok ifjú 
sportolót megmozgatott.

– Fúvóstalálkozót is szervezünk 
majd júliusban, amire az elmúlt 
négy évben nem volt példa – ismer-
tette a polgármesterjelölt Bőjte.

A jelöltek elképzeléseiket ösz-
szegezve elmondták:

– Természetesen a gazdákról 
sem szeretnénk megfeledkezni, 
hiszen a továbbiakban is szeret-
nénk segíteni nekik a támoga-
tások lehívásában, ezzel kapcso-
latosan pedig a szükséges iratok 
beszerzésében, de az értékesítés 
hálózataiba is be szeretnénk kap-
csolni őket. Az erdei utak mentén 
és a legelőkön található farmok 
felé villanyhálózatot szeretnénk 
vezetni, a helyi közbirtokosság se-
gítségével.

kiépült a föld alatti infrastruk-
túra nagy része, ravatalozót és 
tűzoltószertárat építettek, nap-
közi otthont bővítettek, orvosi és 
fogorvosi rendelőt hoztak létre, 
erdei utakat modernizáltak Csík-
dánfalván az elmúlt időszakban.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Noha tragédia szakította 
meg a folytonosságot, az 
elkezdett munka mégis 

foly tatódott, új tervek, elképzelések 
születtek Csíkdánfalván. A tavaly 
novemberben elhunyt Süket Jenő 
egykori polgármester munkáját a 
község alpolgármestere Gáll Attila 
vette át.

Gáll Attila nem vállal több 
tisztséget, helyette fiatal, energikus 
csapatban gondolkodó jelöltek sze-
retnék továbbvinni a megkezdett 
beruházásokat, új elképzelésekkel 
egészítve ki a folytatódó munka-
folyamatot. A megvalósításokról 
az alpolgármesterből ideiglenesen 
pol gármesterré lett Gáll Attila szá-
molt be, míg az elképzeléseket Bőjte 
Cson gor-Ernő polgármesterjelölt és 
Both Norbert tanácsosjelölt ismer-
tette.

Bővülő infrastruktúra
Működő ivóvízhálózat, bővítés-

re váró szennyvízelvezető rendszer, 
felújított, de ugyanakkor folytatásra 
váró erdei utak, elkészült ravatalozó 
és egyéb felújított középületek, ami-
ket Hargita Megye Tanácsának, a he-
lyi közbirtokosságnak és a hatékony 
képviseletnek köszönhetően tudott 
elvégeztetni a csíkdánfalvi önkor-
mányzat az elmúlt időszakban.

– Az erdei utat a 125B kiírás 
nyomán újítottuk mintegy 7,2 kilo-
méter szakaszon, amelyből 1,6 kilo-
métert aszfaltoztak, és amit a tervek 

szerint újabb 9 kilométer hosszúság-
ban fognak felújítani, ami így össze-
kötné Dánfalvát a libáni erdei úttal. 
Az ivóvízhálózat már korábban el-
készült, azonban vannak még olyan 
falurészek, ahová a csőrendszer még 
nem ért el. Mivel ezt a rendszert 
már a Harvíz Rt. kezeli, a későbbi-
ekben ők fogják bővíteni mintegy 
11 kilométer hosszúságban, ami 
így a falu ivóvízellátását le is födné. 
A beruházás keretén belül szerelik 
majd fel a tűzcsapokat is – számolt 
be a megvalósításokról és a hozzájuk 
kötődő tervekről a polgármester és a 
jelöltek. 

Mint mondták, a 7-es kormány-
rendelet alapján kiépült szenny-
vízhálózat bővítését nem fogadták 
el, ennek ellenére kiviteleződött a 

munka, ami viszont 600 ezer lejnyi 
tartozást jelent.

– Szerencsére elő tudjuk terem-
teni a szükséges összeget – jegyezte 
meg a polgármesterjelölt, hozzáfűz-
ve: – Csíkmadarason lesz a szenny-
víztisztító állomás, így nem kellett 
Dánfalván külön építeni egyet. Még 
9 kilométer hosszúságú bővítés hi-
ányzik a hálózaton, amely többek 
között két átfúrást jelentene a vasúti 
sínek alatt, ami a falu nyugati részét 
kötné össze a gerincvezetékkel.

Új ravatalozó épült a községben, 
amelyet 535 ezer lejből sikerült ki-
vitelezni: 364 ezer lejt a megyei ta-
nács és a kormány biztosított, míg 
a közbirtokosság 100 ezer lejjel és 
faanyaggal, a helyi önkormányzat 
pedig 71 ezer lejjel járult hozzá. Tűz-

oltószertár épült, a munkálatokat a 
közbirtokosság is támogatta, sikerült 
bevezetni a vizet és a villanyt, beföd-
ték az épületet, de a fűtés megoldása 
és a külső, valamint területrendezési 
munkálatok még hátravannak – is-
mertették a jelöltek.

Jólétet szolgáló 
beruházások
– Az elmúlt időszakban sikerült 

kiépíteni és bővíteni a helyi orvosi 
rendelőt, amelyben fogorvosi ügye-
let is működik a családorvosi rende-
lő mellett. Megtörtént az újrafödés, 
valamint az épület kifestése, emellett 
pedig megfelelő felszereléssel is sike-
rült ellátni ezt a multifunkcionális 
épületet. A Bóbita napközi bővítése 
és modernizálása is sikeres beruhá-

zásnak számít, ugyanis még csak az 
épület födése és külső szigetelése van 
hátra, a nyílászárók cseréje, a fával 
történő fűtésrendszer kiépítése már 
megtörtént, a termek is megújultak 
– számolt be a jelenlegi elöljáró.

Új ravatalozó Csíkdánfalván. Összefogásnak köszönhetően jött létre fotók: tamás attila

Both Norbert és Bőjte Csongor-Ernő. A megkezdett úton haladnának 

Gáll Attila leköszönő polgármester
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Viszonylag jól gurult a telepü-
lés szekere az elmúlt években 
Csíkkarcfalván. A községben 
olyan nagyszabású infrast-
rukturális beruházásokat si-
került megvalósítani, mint az 
ivóvíz- és csatornahálózat, de 
elkészült és élettel telt meg a 
fedett műjégpálya, továbbá ra-
vatalozó épült, az egykori gabo-
naraktár tornateremmé alakult, 
de újjászületett a középületek, 
közterek jó része – számolt be 
Gábor Tibor polgármester.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az elmúlt időszakra jellem-
ző nagyszabású infrast-
rukturális beruházási láz 

Csíkkarcfalvát sem kerülte el, sőt 
a helyi önkormányzatnak sikerült 
olyan, akár a település további jö-
vőjét meghatározó létesítményt 
felépíteni, mint a fedett műjég-
pálya. Az épület nemcsak elké-
szült, de sikerült élettel betölteni, 
a felcsíki falvak összefogásának 
köszönhetően a létesítmény a jö-
vőben hatékonyan szolgálhatja 
majd a térség jégkorongéletét. 
– A tervek szerint augusztus el-
sejétől jegünk lesz – nyilatkozta 
Gábor Tibor polgármester. Hoz-
zátette, a várakozásokon felüli 
módon indult be az élet a léte-
sítményben, az első időszakban, 
idén januárban már Mol ligás 
mérkőzést is játszottak. Sikerült 
olyan módon tölteni be élettel a 
jégcsarnokot, hogy gazdaságosan 
működjön a létesítmény, ugyan-
akkor szolgálja eredeti célját, a 
térség jégkorongéletének élénkí-

tését, az utánpótlás-nevelést. Per-
sze ehhez kellett a felcsíki falvak 
példás összefogása, a környező 
községek által hokiügyben cél-
irányosan összehozott kistérségi 
önkormányzati társulás. Van el-
képzelés a hatékony kihasználásra 
a nyári időszakban is: görkorcso-
lyával játszott, úgynevezett inline 
hokirendezvények kapnának he-
lyet a létesítményben. A tervek 
szerint a csarnokban korszerűen 
felszerelt sportorvosi rendelőt is 
berendeznének.

A jégcsarnok mellett a község 
ivóvíz- és csatornarendszerének 
oroszlánrésze is kiépült, 29 kilo-
méter gerincvezeték van a föld 
alatt, az elszigeteltebb falurészek-
re pedig a regionális szolgáltató, 
a Harvíz által benyújtott mester-
terv pályázata nyomán jutna el az 
ivóvíz, illetve a szennyvízcsatorna 
csőrendszere. Utóbbi nyomán 8 
kilométer ivóvízvezetékkel, illet-
ve 7,5 kilométer szennyvízcsator-
nával bővülne a föld alatti infrast-
ruktúra. Szintén pályázati forrás-
ból fejeződne be a felcsíki favakat 
kiszolgáló derítőállomás, amely 
mint ismeretes, a madarasi részen 
épült meg. A közös szennyvíztisz-
tító állomás működtetési költsége 
így majd megoszlik, és feltehető-
en kisebb lesz a csatornázási díj, 
mintha az egyes községek külön 
derítőállomást tartanának fenn. 
Emellett a létesítmény nagysága, 
a tervezett gépészet hatékonyab-
ban tisztítja majd a szennyvizet, 
mint a kisebb úgynevezett modu-
láris derítőpontok. A föld alatti 
infrastruktúra mellett ravatalozó 
épült a községben, de elkészült a 

tornaterem is. Az épület, amely 
a helyi sportot szolgálja, egykor 
gabonaraktár volt, majd egy ideig 
pékségként működött. Megújult 
a csíkkarcfalvi kultúrotthon is, a 
piactérrel együtt, következne a 
jenőfalvi művelődési otthon fel-
újítása, eredeti állapotába szeret-
nék visszaállítani a patinás épü-
letet, az építkezési tervek már el-
készültek. – Két település alkotja 
a községet, így kényes megtartani 
az egyensúlyt. Kihangsúlyoznám, 
számunkra mindkettő egyformán 
fontos, ezért igyekeztünk a közös-
ség igényei alapján élni minden 
adódó lehetőséggel, amely külső 
források megszerzését tette lehe-
tővé. Kormányzati pénzekből, a 
megyei önkormányzat támogatá-
sából, illetve a helyi költségvetés-
ből sok mindent sikerült megva-
lósítani a nehéz gazdasági helyzet 
ellenére, de még van tennivaló 
bőven – nyilatkozta Gábor.

Kikristályosodott cselekvési 
tervvel, lakossági igények mar-
góján megfogalmazott prioritási 
lista alapján kezdenének újabb 
mandátumba Csíkkarcfalva 
elöljárói. A tervezett beru-
házások nagy része ezúttal 
Jenőfalván valósulna meg, 
többek között őszre feltehető-
en üzemelne már a napközi, 
illemhelyekkel, központi fűtés-
sel bővülne az iskola, de egy 
nyertes pályázat nyomán több 
községi útszakasz felújítására 
is sor kerül, de nem feledkez-
tek meg Karcfalváról sem.

Karcfalva község cselekvési 
prioritásairól szólva Gá-
bor Tibor polgármester 

kifejtette, hogy legfontosabb len-
ne az ivóvíz- és csatornahálózat 
befejezése, hiszen az útjavítások-
kal a kérdéses szakaszokon addig 
várni kell, amíg a föld alatti inf-
rastruktúra el nem készül. Más-
hol, például a jenőfalvi Köves, Ví-
zik, Oltmelyéke, Kozmák utcák-

ban kiemelten fontos az érintett 
lakosok rácsatlakozása az ivóvíz- 
és szennyvízhálózatra, hiszen egy 

nyertes pályázat nyomán a közel-
jövőben aszfaltozásra készülnek 
az említett szakaszokon. A másik 

sürgős tennivaló a jenőfalvi nap-
közi befejezése, amely mostaná-
ig  pénzhiány miatt akadozott.  
– Megvan a pénzünk, idén ősszel 
a terveink szerint már megkez-
dődhetne az élet a létesítményben 
– bizakodott Gábor, hozzátéve, 
hogy emellett a település iskolá-
jának a vizesblokkja és központi 
fűtésrendszere is elkészül a közel-
jövőben. Emellett elkészültek a 
jenőfalvi kultúrotthon felújítási 
tervei, a munkálatokat szintén 
prioritásként kezelné a helyi ön-
kormányzat. Nem feledkeznének 
meg a községközpontban terve-
zett térrendezésről, a területren-
dezés mellett a tervek szerint az 
elektromos kábelek a föld alá 
kerülnének, a kábelmentesített 
tér sokat javítana a település-
képen. Szerepel a tervek között 
Madicsafürdő felújítása is, elké-
szült az előtanulmány, látvány-
tervek, a pályázat, amelyet ebből 
a célból benyújtott a turisztikai 
és vidékfejlesztési szaktárcához 
a helyi önkormányzat, a kritéri-

umrendszer, illetve a pontozás 
alapján elvben támogatható, sze-
repel a felújítandó népi fürdők 
listáján, ám a központi költség-
vetés hiánya miatt egyelőre nem 
jutott erre kormánypénz. – Min-
den lehetőséget kihasználnánk a 
jövőben, hogy a Madicsafürdő 
a sokat ígérő látványterveknek 
megfelelően szülessen újjá – fo-
galmazott Gábor. 

Nem utolsósorban a karcfalvi 
templom felújítását kellene révbe 
juttatni, a munkálatokat a kultu-
rális és örökségvédelmi miniszté-
rium forrásaiból finanszíroznák. 
– Kelemen Hunor, egykori tár-
cavezető írta alá a finanszírozási 
szerződést, amely alapján a régé-
szeti feltárásoktól a teljes körű 
külső-belső felújításig a miniszté-
rium finanszírozná a munkálato-
kat. A kormányváltás után talán 
nem jönnek majd annyira ponto-
san a pénzek, mint ahogyan azt mi 
szeretnénk, de feltehetően sikerül 
valahogyan befejezni a munkát – 
bizakodott a polgármester. 

A csíkkarcfalvi műjégpálya főbejárata. Ajtó a felcsíki hoki jövője felé

Gábor Tibor polgármester: Akad még bőven tennivaló

Mozgalmas civil élet

Csíkkarcfalva az a település, ahol igény van a kultúrára, a felújított műve-
lődési otthonban rendszeresen telt ház fogadja az előadókat. – Három-
száz eladott bérletünk van például a Csíki Játékszín előadásaira – szá-
molt be Gábor Tibor polgármester. Emellett a karcfalviak szülőfalujuk-
ban tekinthették meg az István a király rockoperát, az előadás szintén 
hatalmas sikernek örvendett. Persze nemcsak fogyasztják a helyiek a 
kultúrát, hanem igyekeznek csinálni is, 75 tagú fúvószenekara van a köz-
ségnek, amelyet számottevő összeggel támogat a helyi önkormányzat, 
fellépő ruházatot, külföldi turnék kiszállási költségeit finanszírozták. 
Igen tevékeny a helyi Csorgó ifjúsági szervezet, amely többek között a 
színvonalas falunapi program összeállításában jeleskedik, de nemcsak 
a fiatalok aktívak, a szépkorúak is igyekeznek tartani a lépést. A helyi 
nyugdíjasklub tagjai például színdarabbal lepték meg a faluközösséget, 
majd az előadást a térség többi településére is elvitték. Hasonlóan élénk 
a sportélet is, a jégkorong mellett futballcsapatot tartanak fenn, amely 
idén a megyei bajnokságban a második helyen végzett, de zajlik 
a lovasélet is a településen. Nem panaszkodhatnak a gazdák sem, hi-
szen számukra is igyekeznek minden segítséget megadni a különböző 
támogatások, mezőgazdasági pályázatok benyújtásához, illetve a helyi 
közbirtokossággal közösen hangsúlyt fektetnek a mezőgazdasági utak 
járhatóvá tételére a település elöljárói.

IVóVízhálózAT és CsATornArendszer, hoKIpályA és összhAnG A KözséGben

Jól működik a község büszkesége, a fedett jégcsarnok

Kultúrház és aszfaltút Jenőfalván
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hirdetés

Körkép
udvarhely

FelFrissül a parajdi lepkeállomány

Átlagban napi száz vendég tér be 
a lepkeházba

A pünkösd előtti hétvégén 
nyitották meg hosszú herce-
hurca után a parajdi állandó 
lepkeházat, amelybe átlagosan 
napi száz vendég tér be. Mivel 
ez az első állandó lepkeház az 
országban, kijelenthető, hogy 
a sóbánya mellett Parajd egyik 
kimagasló érdekességei közé 
tartozik már.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Többször is halasztották a 
hivatalos megnyitókat, hi-
szen vagy az időjárás, vagy 

a technika ördöge beleszólt a ter-
vekbe. Kilyén Barna, a működtető 
Vulticulus Földrajzi Társaság elnöke 
elmondta lapunknak, szerencsére 
nagyon jó a lepkeház látogatottsága, 
például sikerült becsalogatni a pün-
kösdi búcsúra tartó magyarországiak 
egy részét is. Ismertette, hogy Romá-
nia minden részéről érkeznek már lá-
togatók. Főként iskolások, osztályok 
térnek be, sőt olyan vendég is van, 
aki a kezelések miatt rendszeresen 

jár Parajdra, emiatt rendszeres láto-
gatója a lepkeháznak is. – Átlagosan 
száz vendége van a lepkeháznak, hi-
szen a sóbánya mellett ez is Parajd 
látványosságai közé tartozik. Jelen 
pillanatban az egyik legérdekesebb 
lepkénk a már kikelt denevérlepke. 

Ez nagyobb mint az azúrlepke, egy 
kicsit lustább is. A színe nem any-
nyira szép, enyhén barnás, viszont 
sokkal impozánsabb. Majdnem 50 
példány látható belőlük. A parajdi 
lepkeház délelőtt 9-től este 20 óráig 
tart nyitva.

Megkerültek a szobrok. Néhány hete jelentettük: eltűn-
tek a városközponti szökőkutat díszítő szobrok. Rögtön megke-
rült 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 „vadonatújan”, 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. 
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gyergyó

Körkép

> Új villanyvezetéket fektetnek a Vár 
utcában. A gyergyószentmiklósi önkor-
mányzat által megpályázott beruházás a 
Gazdasági Minisztérium finanszírozásában 
az Electrica vállalat kivitelezésében valósul 
meg. A Vár és Erdő utcákban 1550 méter 
huzalt fektetnek le a föld alatt, amely a 
rendszer teljes felújítását jelenti. Az új háló-
zat 185 háztartást érint, ahol az elavult há-
lózat miatt rendszeressé váltak az energia-
ingadozások, így szükségszerűvé vált a fel-
újítási munkálat is. Azokat a lakókat, akik 
már rácsatlakoztak az Electrica hálózatára, 
nem terheli az átkötés anyagilag, viszont 
azok a háztartások, amelyek most igénylik 

a rácsatlakozást, fedezniük kell a költsége-
ket. A munkálatok miatt minimális áram-
kiesésekre számíthatnak a lakók, amelyről 
előzetesen értesít majd a szolgáltató.

> Hamarosan elkezdik a tömbházak 
hőszigetelését. Elkezdik a tömbházak 
hőszigetelését Gyergyószentmiklóson, 
ugyanis megérkezett a munkálatokat fe-
dező támogatás. Így hamarosan elkezdik 
a Virág negyedi 46-os és 51-es tömbhá-
zak felújítási munkálatait. – Mindez nem 
jöhetett volna létre, hogyha az említett 
tömb házak lakói nem alakítottak volna 
szö vetségeket – mondta korábbi sajtótá-

jékoztatóján Mezei János polgármester. 
Ugyanakkor arra is felhívta a negyedek 
lakóinak figyelmét, hogy továbbra is dol-
gozzanak a szövetségek létrehozásán, mi-
vel kulcsfontosságú lépés a további beru-
házások megpályázásához.

> Járhatóvá teszik az erdei utakat. 
Kétéves keretszerződés alapján 130 000 
lejt különített el az önkormányzat az idei 
költségvetésből a Gyergyószentmiklós 
vonzáskörzetébe tartozó erdei utak felja-
vítására. A munkálatokat a Visszafolyó 
felé vezető részen, a Szurokfőző, Felső 
iskola, Haladás utcákban kezdenék el, és 

az Ábrahám-tetőig haladnának vele. – Így 
megkönnyíthetjük a városba való közleke-
dést a hegyen élő csángó családok számára 
is, az erdőgazdálkodás is gördülékenyeb-
ben menne – tájékoztatott Mezei János 
polgármester. – A munkálatok során bul-
dózerek legyalulják az egész útszakaszt, 
ahol szükséges, töltést szórnak, illetve ár-
kokat ásnak az utak mentén. A kivitelező 
céggel kötött szerződés alapján utólagos 
árral dolgoznak, amelyet négyzetméterre 
számolnak el a munkálatok átadása után, 
tehát a gréderezésnek, az árkolásnak, a 
töltés tonnánkénti árának függvényében 
változhat a végösszeg.hí
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Összesen nyolc, különleges öntö-
zőberendezéssel ellátott, külön-
böző virágkompozíciót helyeznek 
el Gyergyószentmiklós közterein. 
Az első a negyedek közötti kör-
forgalmat díszíti, a fennmaradó 
hat az átalakítás alatt lévő par-
kokban kapott helyet.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Összesen nyolc, három-
száznál is többfajta vi-
rágból álló, öntözőbe-

rendezést rejtő tornyot helyeztek 
el Gyergyószentmiklóson. A vi-
rágkompozíció nemcsak díszíti a 
várost, de praktikus megoldást je-
lent a virágok öntözésére is, ami-
kor az időjárás nem erre kedvez.

– Az ötlet valójában tőlem 
származik, a kialakított virágpi-
ramisok alapjában véve nemcsak 
díszítőelemként szolgálnak – 
mondta György István, a városi 
kertészet vezetője. – Praktikusan 
lehet vele öntözni több száz vi-
rágot, mivel a kialakított rendszer 
segítségével a bele töltött vizet las-
san használják fel a növények. Va-
gyis a berendezés egyszerre táplálja 
az összes növényt, azok elhelyezé-
sének függvényében.

György István a kompozíció 
szerkezetét is ismertette:

– A virágpiramisok különleges-
sége, hogy a virágokat több rétegben 
helyezték el a spirál alakú vasvázra. 
Ezenkívül egy műanyag zsák és egy 
öntözés céljára kialakított cső is a 
szerkezet része. Az önkormányzat 
által, a marosvásárhelyi kertészet-

ből vásárolt növények külön-külön 
nyolc tornyot alkotnak. Az első 
virágtornyokat a Virág és Bucsin 
negyed közötti körforgalomban he-
lyezték el a tulipánok közé, illetve az 
átalakítás alatt lévő Virág negyedi 
parkban kaptak helyet. A többi a 
központi parkba kerül, miután befe-
jezik az ott folyó munkálatokat.

LéggÖmbÖket osztogatott az e-star

Fejlesztéseket 
terveznek

színpompás virágszobrok díszítik gyergyószentmikLós tereit

Virágtornyokba bújtatott 
öntözőberendezések

gyergyóaLfaLuban is tépik az rmdsz-es pLakátokat

Tetten érték a rongálókat

Miközben a magyarországi E- 
Star Alternatív Energiaszolgál-
tató Nyrt. zilahi befektetésé-
nek megszüntetéséről dön tött, 
és Marosvá sár helyen ki látásba 
helyezte az önkormány zattal 
kötött koncessziós szerződés 
felmondását, Gyer gyó szent-
mik ló son további fejlesztésre 
készül. Ennek részleteiről Ba-
logh Katalin, a romániai kép-
viselet sajtóreferense nyilat-
kozott lapunknak a szolgáltató 
Környezetvédelmi Világnap 
alkalmából szervezett rendez-
vényén.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Léggömböket osztogattak 
az E-Star távhőszolgáltató 
mun katársai tegnap Gyer-

gyó szent miklóson a környezetvé-
del mi világnap alkalmából, ugyan-
akkor bohócruhás nő oktatta kör-
nyezettudatos életvitelre a lufikkal 
odacsalogatott gyerekeket. A 
sajtónak eljuttatott meghívó sze-
rint a cég munkatársai a felnőttek 
megújuló energiaforrá sokkal kap-
csolatos kérdéseire is válaszoltak. 
Az eseményen viszont fölöttébb 
kevés felnőtt vett részt, ugyanis az 
iskolákban népszerűsített rendez-
vény híre vélhetőleg nem jutott el 
hozzájuk.

Az anyacég által a Budapesti 
Értéktőzsde honlapján közzétett 
nyilatkozat szerint az E-star mi-
közben Zilahon szerződést bont és 
Marosvásárhelyen szintén ezt fon-
tolgatja, Gyergyószentmiklóson 
újabb fejlesztéseket tervez.

Az ügy részleteiről Balogh 
Katalin, az E-Star sajtóreferense a 
Hargita Népe kérdésére válaszol-
va elmondta, fafeldolgozó telep 
építésére készülnek, ami hosszú 
távon hozzájárulna a távhőszol-
gáltatás minőségének javításához. 
Ugyanakkor a melegvíz-szolgál-
tatás igénylésének lehetőségét 
próbálják népszerűsíteni, mivel 
nagyon sokan vannak, akik csak 
a távhőszolgáltatást használják 
a kínálatból. Ezt úgy próbálják 
megoldani, hogy a víz keringetési 
rendszerét javítják marosvásárhe-
lyi mintára, vagyis a rendszerben 
folyamatosan forgatják a melegvi-
zet, így csapnyitásra rögtön folyik 
a meleg víz.

– Az a cél, hogy minőségi 
szolgáltatást nyújtsunk – közölte 
a sajtóreferens.

Elmondta, ennek első lépése 
lenne a minőségi melegvíz-szol-
gáltatás, de ha van rá igény, a 
vízszintes elosztórendszer besze-
relésében is támogatják a fogyasz-
tókat. Ezt viszont a lakók tömb-
házanként kell igényeljék.

Plakáttépőket ért tetten Gyer-
gyó alfaluban Szakács Levente, 
az RMDSZ helyi szervezetének 
elnöke hétfőn az esti órákban. 
Az idegen rendszámú autó uta-
sai vélhetőleg az Erdélyi Magyar 
Néppárt megbízásából tényked-
tek, ugyanis a letépett RMDSZ-
es plakátok helyére az EMNP 
reklámanyagát ragasztották.

J. A.

Megszólítottam a két höl-
gyet: nem szép dolog, 
amit művelnek – kö-

zölte a Hargita Népe kérdésére 
Szakács Levente, az RMDSZ 
gyergyóalfalvi szervezetének el-
nöke.

Elmondta, hétfőn este fél 
nyolc körül egy szürke, Brassó me-
gyei számtáblás Renault Mégane 
személygépkocsi két hölgyutasa 
tépte a helyi és megyei RMDSZ-
es jelöltek plakátjait a szárhegyi 
út központi bejáratánál, a letépett 
reklámanyagok helyére pedig az 
EMNP jelöltlistáit igyekeztek fel-
ragasztani. Ugyanakkor elmondta, 
a csomafalvi úton ugyanezt a két 

hölgyet látta több helybéli lakos, 
amikor a három méter magasra 
feltett választási pannóról bottal 
próbálták letépni az RMDSZ-es 
plakátokat.

– Helyi szinten nincs tudomá-
sunk róla, hogy a néppárt részéről 
bárki is ilyent tett volna – jelen-
tette ki Bege László, az EMNP 
gyergyóalfalvi kampányfőnöke.

Mint mondta, a helyes megol-
dás az lett volna, ha az RMDSZ he-
lyi elnöke bizonyítja is, amit állít, és 
feljelentést tesz az elkövetők ellen, 
így csak sajnálatát fejezheti ki.

Az E-Star lufikkal csalogatta a gyermekeket fotó: jánossy alíz

Virágkompozíció. Ötletes öntözőberendezést rejt fotó: jánossy alíz
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Egy kis község nagy embe-
re volt Miklós Marci ta-
nító bácsi, akit mi Rózsás 

Embernek neveztünk, mivel 
nagyon szép és nemes rózsákat 
termesztett kertjében.

„Elmúlnak a hónapok, évek, 
/ eliramlik az élet.” Talán észre 
sem vesszük, s bármely percben 
kopogtat a halál, s mennünk 
kell nekünk is, mint sok más-
nak. 

Április 23-án részt vettünk 
egy lelket megható gyászün-
nepségen Csíkmadarason. Ha a 
temetést gyászünnepnek lehet 
nevezni, akkor ez minden bi-
zonnyal az volt. Ugyanis 89 éves 
korát meghazudtoló Miklós 
Márton tanító bácsit temettük, 
aki sokat alkotott és sokakat ta-
nított a jóra, szépre. Ezért is halk 
népi gyászzene búcsúztatta.

Miért volt ő nagy? Azért, 
mert fáradtságot nem ismerve 
élete folyamán szünet nélkül 
küzdött, dolgozott, nevelt és 
két népdalgyűjteményt készí-
tett, mely sok odaadást igényelt 
tőle. Emellett szorgalmasan 
ápolta kertjében a rózsákat is, 
noha a sorsa nem volt valami 
rózsás. 

Csíkmadaras község minta-
nevelője volt, aki elvitte szere-

tett faluja jó hírnevét a nagyvi-
lágba. Nagy szeretettel végezte 
népnevelői munkáját akkor is, 
amikor a kommunista dikta-
túra nehéz éveit éltük. Ügy-
szeretettel és elhivatottsággal 
dolgozott mind az iskolában a 
nemzet napszámosaként, mind 
az iskolán kívül. Magatartásá-
val és munkájával példaadó volt 
ő egész népünk előtt. A zene-
oktatáson kívül színdarabokat 
és balladákat tanított néhai 
feleségével együtt. Néptánc-
együttesével több alkalommal 
is hírnevet szerzett külföldön 
is. Amint a plébános úr is hang-
súlyozta, van, akitől jó példát 
vegyünk ebben a szeretetlen és 
rohanó világban. 

Most már nincs más tenni-
valónk, mint kövessük Marci 
tanító bácsi jó példáját, és kívá-
nom, hogy a jó Isten jutalmazza 
meg fáradhatatlan munkájáért 
és érdemeiért az örök hazában. 

Ő elmúlt, de szelleme, emlé-
ke él szívünkben, addig , amed-
dig őrá emlékezve éltetjük. 
Fájdalmasan és mégis szépen 
búcsúztunk tőle. Nyugodjon 
békében, örök álmát semmi 
meg ne háborítsa!

Albert Margit ny. tanítónő, 
Csíkdánfalva

Levélbontás

A gyöngyösi Ördögszekér 
Alapítvány május 18-án 
17. alkalommal szervezte 

meg a Tengertánc nevet viselő re-
gionális néptáncfesztivált.

A fesztiválon kilenc csoport 
lépett színpadra, művészi telje-
sítményüket szakmai zsűri bírálta 
el. A Zergeboglár 24 táncosa két 
produkcióval lépett fel a rendez-
vényen, kalotaszegi és szatmári 
táncokat mutatott be. A kalota-
szegi koreográfiát a zsűri ezüst 
minősítéssel értékelte.

A fesztivállal egyidejűleg zaj-
lott Abasáron, Kászonaltíz test-

vértelepülésén a Katona- és Bor-
dal Fesztivál. A rendezvény szom-
bat esti gálaműsorán a gyöngyösi 
Borostyán és a Zergeboglár közös 
műsorral örvendeztette meg a 
nagyszámú közönséget.

A kiutazást a szülői hozzájá-
rulás mellett az altízi, feltízi és 
impéri közbirtokosságok anya-
gi támogatása tette lehetővé. 
Köszönjük azoknak az igazga-
tóknak és osztályfőnököknek a 
támogatását is, ahol táncosaink 
tanulnak.  

Tima Mária-Magdolna,
Kászonaltíz

Tengertáncon a Zergeboglár A Rózsás Ember

Ne bízzák kecskére a káposztát!

Mivel családom Gyergyó-
szárhegyen élt, engem 
pedig gyermekkori em-

lékek fűznek a faluhoz, az 1989-
es változás után gyakran hazatér-
tem, mert szeretek itt lenni. A 
román személyi igazolványomat 
is szárhegyi ingatlanom címére 
állíttattam ki, a szovátai laká-
somban hosszasabban is szok-
tam időzni, tehát valamelyest 
ismerem az itteni helyzeteket, 
többek közt a Hargita Népében 
megjelent cikkekből is. A román 
földtörvény megjelenése után 
visszaigényeltem családom azon 
területeit, amelyeket az államosí-
táskor elvettek. Megbízható sze-

mélyt kerestem a földterületek 
körüli ügyletek lebonyolítására, 
ugyanis testvéremmel együtt úgy 
döntöttünk, ha találunk meg-
felelő vevőt, eladjuk azokat. A 
község jegyzőjénél, Kolcsár And-
rásnál érdeklődtem, mivel már 
senkit nem ismerek a faluból. 
Megbízható, segítőkész ember-
nek tűnt, aki rögtön felajánlotta, 
segít nekünk a földek eladásában, 
sőt máris tud egy vevőt, György 
Endre építkezési vállalkozó sze-
mélyében, aki földterületeket 
szeretne vásárolni. Megbíztunk 
benne, mert álmunkban sem 
gondoltuk, hogy a falu jegyzője 
– aki a törvényesség betartásá-
ért felel – rosszban sántikálhat. 
Közjegyző által érvényesített 
meghatalmazást adtam Kolcsár 
Andrásnak, az 1063/2008. júni-
us 17-i megbízólevélben felru-
háztam azzal a joggal, hogy min-
den hivatalos helyen képviselhet 
a 62481/19.12.2002-ben kiállí-
tott tulajdonjogi bizonylatban 
szereplő 52 100 négyzetméteres 
terület eladásában. Időközben 
Kolcsár György Endrével együtt 
felkereste Debrecenben a testvé-
remet is, akitől szintén hasonló 
megbízólevelet szereztek, mind-
azonáltal, hogy a testvéremmel 
mi egyezségre jutottunk, és 
kifizettem neki az őt megillető 
terület ellenértékét. Erről ún. 
zsebszerződésem van, tehát a 
testvérem területrésze utáni ösz-
szeg is engem illetett volna. Telt-
múlt az idő, közben többször 
megfordultam Szárhegyen, de 
mindig arról értesültem, hogy 

még semmi nem történt a község 
gyergyószentmiklósi kijáratánál, 
az országút mellett fekvő földte-
rületem eladásának ügyében. A 
feleségemnek viszont gyanússá 
vált az időhúzás, másolatot ké-
szíttetett a román nyelvű megbí-
zólevélről és ezután vált világossá 
mindannyiunk számára: felru-
háztam azzal a joggal, hogy a vá-
sáros féltől átveheti a területért 
járó összeget, nem rendelkeztem 
viszont a pénz hozzám történő 
eljuttatásáról. Erre ugyanis senki 
nem hívta fel a figyelmem, és ma-
gától értetődőnek vettem, hogy a 
családom földjeiért járó összeget 
átadja nekem. A feleségem javas-
latára visszavontam a megbízó 
levelet. Kolcsár vélhetőleg ennek 
hatására, telefonon értesített, 
hogy megvan a pénz, a bank 
rövidesen átutalja, jöjjünk az 
adásvételi szerződést megkötni. 
Ismét hazatértünk Szárhegyre, 
Kolcsár ígérete alapján megkö-
töttük az adásvételi szerződést, 
a bank azonban napok múlva 
utalta át a pénzt. Sajnos nem a 
teljes összeget utalták át, hanem 
csak a felét, noha a testvéremmel 
kötött zsebszerződés értelmében 
a teljes összeg engem illetett vol-
na. Az 1536/2008. szeptember 
23-i adásvételi szerződésbe azt 
is belefoglalták, hogy előlegben 
fizettek nekem és a testvérem-
nek egyenként 8850 lejt, a hát-
ralévő, személyenkénti 50 000 
lejt maradéktalanul 30 napon 
belül átutalják a számláinkra. 
Egyébként a zsebszerződést az 
1651/2008. szeptember 29-i, 

közjegyző előtt tett nyilatkoza-
tommal megerősítettem, amiben 
saját felelősségemre kijelentet-
tem, hogy a testvéremnek már 
kifizettem a rá eső részt, tehát a 
teljes összeg engem illet. Ami-
kor szóvá tettük, miért nem a 
teljes összeget fizették, György 
Endre felajánlotta, hogy a hát-
ralék fejében felújítja a szovátai 
villámban lévő földszinti lakást. 
Erről a munkálatról szerződést 
kötöttünk, a 13/29.09.2008-as 
akta értelmében György Endre 
vállalta, hogy 55 000 lej érték-
ben munkálatokat végeztet a sa-
ját tulajdonú cégével, az Agora 
Mixt Kft. építkezési vállalko-
zással a szovátai ingatlanomon. 
Hozzáfogott a munkálathoz, 
nyílászárókat és padlózatot cse-
rélt, valamint gipszkartonozott 
néhány helyiségben, de nem fe-
jezte be a munkát. Amikor fel-
szólítottuk, hogy befejezetlen 
munkálat miatt bepereljük, arra 
kértek, jussunk egyezségre. Vé-
gül az az egyezség született, hogy 
a munkálatot nem fejezi be, vi-
szont fizet 15 000 lejt, hogy más 
vállalkozóval befejeztessük azt. 
Megjegyzem, ő 55 000 lej ösz-
szegre kötelezte el magát, hogy 
munkálatokat végez, de a hátra-
lévő munkálatok többe kerültek, 
mint 15 000 lej. Ráadásul ezt az 
összeget ki sem fizette!

Az csak hab a tortán, hogy mivel 
a testvérem – súlyosan beteg lévén – 
nem vonta vissza a megbízó levelet, 
Kolcsár megfenyegetett, hogy eladja 
az Urak kertje dűlőben lévő föld-
területünket is. Kénytelen voltam 

halálosan beteg testvéremet áthozni 
román földre, keresni egy közjegy-
zőt, és visszavonatni a testvérem 
megbízó levelét is. Emiatt nagyon 
megharagudott ránk Kolcsár, és ami-
kor ismét szülőfalumban jártunk, 
számon kérte tőlünk, miért vontuk 
vissza a közjegyzői meghatalmazáso-
kat. A feleségem közölte, azért, mert 
nem fizették ki a területért a teljes 
összeget, és számon kérte: hol van 
a pénz? Erre Kolcsár a szemébe rö-
högve mondta: „Afelől ne izgassák 
magukat, mert a pénz jó helyen van”. 
A történethez hozzátartozik még az 
is, hogy miután megvásárolták úgy-
mond 110 000 lejért a földterületet 
– ez is furcsa, mert mindvégig erről 
az összegről volt szó, noha az adásvé-
teli szerződésben más összeg szerepel 
–, Kolcsár a mezőgazdasági területet 
átminősíttette belterületté. Utána ki-
parcellázták, és György Endre háza-
kat kezdett építtetni a területre. Az 
ott területet vásárolt személyektől 
tudjuk, hogy egy parcelláért fizettek 
annyit, amennyit nekünk ígértek az 
öthektáros területért összesen. 

Mindezt azért tartottam fon-
tosnak nyilvánosságra hozni, hogy a 
szárhegyi emberek tudják, folt esett 
Kolcsár András becsületén, és ami-
kor választásra kerül a sor, jól nézzék 
meg, hová ütik a pecsétet. Ugyanis 
egy ilyen ember, ha már egyszer el-
követett egy ekkora méretű gazem-
berséget, bármikor megteheti azt 
bárkivel a faluból. Vigyázzanak, ne 
bízzák kecskére a káposztát!

Páll Árpád, 88 éves nyugdíjas, 
a román személyi igazolvány 

szerint Szárhegy 
1821. szám alatti lakos.

hirdetéS

Termálvíz lehetne 
a megoldás

Városunk épül, szépül. Soha 
nem látott óriási beru-
házások valósulnak meg. 

Sport eseményeken, amelyeket ez 
idáig a gimnázium tornatermében 
oldottak meg, ma piacos, korszerű 
sportcsarnokban, nagy közönség 
előtt kiálthatjuk: Hajrá, Szereda! 
Elkészült a fedett uszoda is. Ezzel 
pedig méltán büszkélkedhetünk. A 
csíki gyerek a korcsolyázás után az 
úszást kedveli leginkább. Micsoda 
úszó-, műugró-, vízilabdaversenye-
ket láthatunk majd! Csak egy dolog 
nem hagy nyugodni. A város annyi 
pénzt, amennyivel ezt a temérdek 
jéghideg vizet folyamatosan fel tud-
ná melegíteni, soha nem fogja tud-
ni előteremteni. A termálvíz lehet-
ne csak megoldás, amit ebből a csíki 
altalajból egyelőre még senki sem 
tudott előcsalogatni. A nyugdíja-
sok országszerte nagy tömegben 
állnak a hivatal előtt, visszaigénylik 
a jogtalanul elvett 5,5 százalékot. 
Érthetetlen. Ha jogtalan volt, tessék 
visszaadni! Minek ezért kérvényt 
írni, azt iktatni, felülbírálni, fontos-
kodni sok ezer példányban? Miért 
nem lehet ezt hivatalból intézni? 
Nyilván, ha majd lesz pénze ennek 
a nagymenő államnak. 

Kopacz Zoltán,
Csíkszereda
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hirdetések Új székhelyre költözik a megyei könyvtár

Egy épületbe kerülnek 
a részlegek

hargitanépe

Korszerű, tágas, és – ami a legfon-
tosabb – a Kájoni János Megyei 
Könyvtár részlegeinek egységes 
helyet biztosít a Stadion utcai új 
ingatlan, ahová júliusban költö-
zik az intézmény. Az olvasók még 
e hónap 14-ig kölcsönözhetnek 
könyveket.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Főként a Szakszervezetek Mű-
velődési Háza kedvezőtlen 
adottságai miatt döntött úgy a 

megyei könyvtár vezetősége, új szék-
helyet keres az intézmény számára.

– Tavaly ősszel jelentettük meg 
az első felhívásunkat, amelyben a 
könyvtár számára alkalmas, bérelhe-
tő felületet kerestünk. A Szakszer-
vezetek Művelődési Házában fűtés 
nélkül kellett átvészelnünk a telet, 
ezt még egyszer nem szerettük volna 
átélni, ezért döntöttünk a költözés 
mellett – mondta Kopacz Katalin, 
az intézmény igazgatója.

Az ingatlanválasztásnál elsődle-
ges szempont volt, hogy olyan épü-
letet találjanak, amelyben a jelenlegi 
helyzettől eltérően egységesen elfér 
a könyvtár valamennyi részlegének 
könyvállománya.

Júliusban költözik át 
az új székhelyre a könyvtár
A Stadion utcai ingatlanba július 

1-jén költözik be az intézmény, ezt 
követően több mint 200 ezer könyv 
újraleltározása és polcokra helyezése 
vár a könyvtár munkatársaira.

– Hosszú folyamat lesz, míg 
minden egyes kötet a helyére kerül, 
ezért idén sajnos már nem valószí-
nű, hogy megnyitjuk kapuinkat. 
Azért választottuk az évnek ezt az 
időszakát, mert tekintettel voltunk 
az érettségiző és képességfelmérő 
előtt álló diákok igényeire, a továb-
biakban pedig a könyvtárhasználók 

megértését kérjük – fogalmazott az 
igazgató.

Az új épület adottságai lehető-
vé teszik előadóterem kialakítását, 
amely különböző kulturális ren-
dezvényeknek adhat majd otthont. 
Az igazgató szerint tanfolyamok és 
kiállítások szervezését tervezik itt, e 
mellett pedig a gyermek- és ifjúsági 
könyvtárban játszósarok kialakí-
tásán is gondolkodnak. Változást 
jelent továbbá, hogy a műszaki, 
irodalmi és művészeti alkotások 
egy összevont részlegen, a felnőttek 
számára ajánlott könyvek között ta-
lálhatók majd meg.

Jövő hét közepéig még
kölcsönözhetők a könyvek
A könyvtár olvasótermében már 

befejezték a könyvek csomagolását, 
az intézmény munkatársai jelenleg 
a további részlegeken helyezik kar-
tondobozokba a köteteket, június 
14-ig azonban még kölcsönözhetők 
a könyvek.

– Mivel év végéig biztosan nem 
tudjuk megnyitni a könyvtárat, 
ezért a szokásos gyakorlattól elté-
rően három kötet helyet szemé-
lyenként tíz könyvet adunk ki az 
olvasóknak – tájékoztatott Kopacz 
Katalin igazgató.

A kikölcsönzött kiadványokat 
az intézmény újranyitása után, a 
Stadion utca 1. szám alatti új szék-
helyen lehet majd visszaszolgáltat-
ni, késedelmi díj fizetése nélkül. A 
könyvtár a sajtó révén, elektroni-
kus levélben vagy postai úton idő-
ben tájékoztatja majd az érintette-
ket a szolgáltatás újraindításáról. 
Egyébként a könyvtárban június 
a megbocsátás hónapja, ami azt 
jelenti, hogy azok, akik a kijelölt 
időpontra mindeddig nem vitték 
vissza a kölcsönzött könyveket, 
most megtehetik késedelmi díj fi-
zetése nélkül.

bölcSőde UnióS pénzből

Bővítik az épületet

elkezdődtek a munkálatok a csík-
szeredai Sadoveanu utca 7. szám 
alatti épületnél, amelyben egykor 
óvoda, majd a művészeti iskola 
i–iV. osztálya működött, és ahol a 
polgármesteri hivatal egy sikeres 
uniós pályázat eredményeképpen 
bölcsődét kíván létrehozni.

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

Felújítják a meglévő épületet, és 
ki is bővítik: manzárdot építe-
nek rá, és hátra, az udvar felé 

új épületszárnyat is toldanak hoz-
zá – így lesz alkalmas a csíkszeredai 
Sadoveanu utcában lévő épület böl-
csőde működtetésére. Az épületben 
egykor három óvodai csoport, majd 
a művészeti iskola elemi tagozata 
működött, de mivel a városban a böl-
csődei helyek száma igen alacsony, a 
városvezetés döntése értelmében itt 
a még nem óvodáskorú kicsiknek 
létesítenek intézményt.

– A sikeres uniós pályázat ered-
ményeképpen megvalósuló épület-
felújítás és -átalakítás nyomán három 
bölcsődei csoport kap majd itt helyet 
a szükséges mellékhelyiségekkel és 
adminisztrációs felülettel – tudtuk 
meg Antal Attila alpolgármestertől, 
aki azt is elmondta, hogy az épület-
ben csupán egy előkészítő konyhát 
alakítanak ki, az ételt majd egy külső 
konyháról szállítják a gyermekeknek. 
A felújítási és bővítési munkálatra ki-
írt közbeszerzési eljárást csíkszeredai 
cég nyerte meg, a munkálatok érté-
ke 1 millió 500 ezer lej plusz áfa, a 
szerződésben foglalt kivitelezési idő 
pedig 12 hónap. 



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
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> 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.



jókívánság

Borszékre, MIKLÓS ANNÁNAK 
70. születésnapja alkalmából erőt, 
egészséget kíván a Miklós és a 
Bartis család. (22025)

lakás

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2-es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár-
milyen tevékenység kialakítására al-
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri-
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí-
tott, kívül-belül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

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.

KIADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
tömbházlakás becsületes, komoly sze-
mélynek, hosszú távra. Telefon: 0744–
862540, 8–20 óra között. (21994)

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 családi ház Csíkdánfalván 
10 ár területtel (4 szoba, konyha, 
kamra, nagy fürdőszoba, két pince, 
hétvégi ház, garázs és melléképületek) 
igényesen felújítva, azonnal beköltöz-
hető. Irányár: 55 000 euró. Telefon: 
0741–101060. (22022)

ELADÓ felújított, bútorozott családi 
ház Tusnádfürdőn, a Csukás-tó közelé-
ben. Telefon: 0745–678050. (22019)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sgt.-n, a park mellett II. emeleti, 2 
szobás, felújított tömbházlakás (saját 
hőközpont, termopán ablakok). Tele-
fon: 0745–619312. (22018)

ELADÓ Középajtán családi ház 
melléképületekkel, hétvégi háznak is 
megfelel. Irányár: 40 000 lej. Telefon: 
0757–455423.

ELADÓ hétvégi ház 2100 m2 (21 ár) 
telekkel Szécsenyben. Ára: 27 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0743–521878. 
(21917)

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

ELADÓ Csíkszeredában IV. eme-
leti, központi, bútorozott garzonlakás 
a Szív utca 4. szám alatt, azonnal be-
költözhető. Ára alkudható. Telefon: 
0366–566476, 0746–531417.

ELADÓ Gyergyószentmiklós köz-
pontjában 80 m2-es üzlethelyiség, 40 
m2-es pincével, központi fűtéssel, ki-
építhető tetőtérrel, forgalmas helyen, 
parkolási lehetőséggel. Telefon: 0740–
632722.

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.

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

ELADÓ 1300 m2 (13 ár) beltelek 
Szécsenyben. Ára: 33 000 lej. Telefon: 
0743–521878. (21917)

ELADÓ Güdücön egy 24 áras, szép 
fekvésű telek, műúton elérhető, villany 
a telken. Telefon: 0744–185885.

ELADÓ 10 ár beltelek Csíkszere-
dában, a Fortuna lakópark szomszéd-
ságában, szép környezetben, tiszta 
telekkönyvvel. Beszámítok autót. Tele-
fon: 0741–534730.

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 műszaki álla-
potban. Extrák: alufelni, fűtött bőrülé-
sek, elektromos ablakok, tükör, GPS, 
tempomat, állítható kormány, rádió 
CD. Megtekinthető 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 Csíkszeredában pianí-
nó és 2 x 1,70 m széles matrac. Ár 
megegyezés szerint. Telefon: 0366–
566476, 0746–531417.

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)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak, akik drága ha-
lottunk,

DAKÓ IMRÉNÉ
Kovács Jolán

temetésén részt vettek, sírjára a ke-
gyelet virágait helyezték és fájdal-
munkat imáikkal enyhíteni igyekeztek. 
A gyászoló család – Gyergyótölgyes. 
(22028)

„Talán tovább tudjuk adni a mosolyt. 
Talán. S akkor már nem szenvedtünk 
hiába.”

Megköszönjük Kápolnásfalu fia-
taljainak, hogy az alig 31 évet megélt

JÓZSEF LÁSZLÓT

szeretetükkel befogadták maguk közé 
és önzetlen törődésük által élhetővé 
tették mindennapjait. Köszönetet 
mondunk továbbá a szentegyházi 
Szent Gellért Alapítvány éltetőinek, a 
Hargita Megyei Mozgássérültek Egye-
sülete minden tagjának, a szentegyhá-
zi ifiseknek, az őrangyalosoknak és a 
máltásoknak, hogy igaz barátai voltak 
fiunknak, testvérünknek, oly rövid, de 
reményeink szerint boldog életében. 
Megköszönjük mindenkinek, aki 2012. 
május 2-án elkísérte őt utolsó útjára 
és őszinte részvétnyilvánításával és 
segélynyújtásával mellettünk állott. 
2012. június 19-én 19 órakor szentmi-
sén emlékezünk meg róla. Drága Laci-
kánk, a Gondviselő Isten kegyelmébe 
ajánlunk, pihenésed legyen csendes, 
emléked áldott! Gyászoló szülei és 
testvérei – Kápolnásfalu. (22026)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával tu-
datjuk, hogy a drága jó édesanya 
és nagymama,

özv. FERENCZ ÁRPÁDNÉ
Mihály Julianna

tanítónő

életének 97., özvegységének 
2. évében elhunyt. Drága ha-
lottunk temetése 2012. június 
7-én 13 órakor lesz Csíkszere-
dában, az állomás melletti régi 
katolikus temetőben. Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy 
félórával fogadunk. A gyászoló 
család.

2012. június 6., szerda  | 13. oldal hargitanépe

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 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)



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.
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Unguru Cristian remekelt az országos kartbajnokságon
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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
1875. � omas 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 � lmművészet 
és a � lmgyártás 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. 

áramszünet

Javítási, karbantartási munkálatok miatt 
holnap reggel 9 és délután 3 óra között (7-én, 
csütörtökön) áramszünet lesz több felcsíki te-
lepülésen, így Karcfalván, Jenőfalván, Szent-
tamáson, valamint Csíkszentdomokoson a 
127–158. házszámok között, Madéfalván 
az 1–42., 425–570., 767–850. házszámok 
között, illetve Csicsóban a 173–277. ház-
számok között.

jogi tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete értesíti a lakosságot, hogy minden 
csütörtökön 9–9.30 között ingyenes jogi 
tanácsadást tart a Pető�  Sándor utca 8. 
szám alatti székházában (Kelemen Hunor 
parlamenti képviselő irodája). Előzetes beje-
lentkezés telefonon a 0266–311836, 0743–
663590 számokon, illetve személyesen is.

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 
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Telefon: 0266–212515.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a 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
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programajánló

Bábszínház
Ma és holnap a marosvásárhelyi ARIEL 

bábszínház Csipkerózsa című mesejátékát 
tekinthetik meg a gyermekek Gyer gyó-
szent miklóson. Ma délelőtt 10 órától a 
Pinocchio-bérlettel, 12 órától pedig a Mó-
ka-bérlettel lehet megtekinteni a gyerek-
előadást. A jegyek ára 5 lej.

Karcfalván a Csodaforrás
Csíkkarcfalván mutatja be a helyi kul-

túrházban ma délben 12 órakor a Csíki 
Játékszín A csodaforrás című előadását. A 
keleti népmese színpadi változatát a gyer-
mekközönség a Babszem Jankó-bérlettel 
tekintheti meg, illetve jegyet lehet vásá-
rolni a helyszínen is. A kiszállást Hargita 
Megye Tanácsa támogatja a Színház Szé-
kelyföldnek elnevezésű program keretén 
belül.

Fotókiállítás
Régi céhek, mai cégek címmel nyílik 

fotókiállítás ma este 6 órakor a szé kely-
udvarhelyi Művelődési Ház előcsarno-
kában. A kiállítás szervezője a Tradition 
Egyesület, támogatója a városi önkormány-
zat és a Kováts fényképészet.

Filmkaraván
A magyarkanizsai (vajdasági) Cinema 

Filmműhely erdélyi � lmkaravánja ma 
Székelyudverhelyre érkezik, este 7 órakor 
a Művelődési Házban (Tamási Áron utca 
15. szám) a � lmkedvelők betekintést nyer-
hetnek a Filmműhely munkájába, illetve 
megnézhetnek néhányat a műhely alkotá-
sai közül. Meghívott vendégek: Csubrilo 
Zoltán, Fejős Csilla és Iván Attila.

XX. Országos fúvóstábor
2012. július 29. és augusztus 11. között 

a Rétyi Pro Musica Zenei Alapítvány 20. 
alkalommal szervez tábort fúvós hang-
szert művelő tanulók és i� ak számára. 
Kezdő hangszeresek jelentkezését is várják 
a szervezők. A táborban intenzív képzés 
formájában bontakozik ki a tevékenység, 
szaktanárok irányításával. Oktatnak: fu-
volát, oboát, klarinétot, fagottot, szoprán, 
alt és tenor saxofont, alt és vadászkürtöt, 
toló és billentyűs harsonát, trombitát 
szárnykürtöt, tenor és bariton kürtöt, 
F és Bé tubát. 13 egész napos ellátás és szál-
lás, valamint a napi 7 órai oktatás költsége 
1 személyre 420 lej. Mivel a szaktanáro-
kat a jelentkezők arányában kell szerződ-
tetnünk, kérjük, június 30-ig közölni a 
jelentkezők számát külön hangszeren-
ként feltüntetve a következő címen: Pro 
Musica Zenei Alapítvány, Réty 527145, 
Iskola utca 433, Kovászna megye – mind-
ez letölthető: www.promusicarety.ro – 
honlapról. Kérjük bővebb információért 
honlapunkat látogatni! Jelentkezni lehet 
a promusicarety@freemail.hu e-mail-cí-
men vagy a 0740–513382,0746–159853 
telefonszámon.
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 – Ó, csak lennék egy kicsit bátrabb!
– Miért, Jenő, akkor letepernél?

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

para

A Csíki Anyák Egyesülete által szer-
vezett előadássorozat, a Szülők is-
kolája ma este 6 órakor kezdődik a 

Hargita Megyei Kulturális Központ alagsori 
terméből. Dr. Kósa István szociológus, egye-
temi docens � omas Gordon kon� iktuskeze-
lési modellje című előadása során egy olyan 
kommunikációs módszert tár elénk, mely 
eredményesen használható nemcsak a gyer-
meknevelésben, hanem az élet minden te-
rületén. � omas Gordon munkássága világ-
méretű mozgalommá vált, többször jelölték 
Nobel-díjra. Valószínűleg saját vagy szüleink 
könyvespolcán ott hever valamelyik műve, 

csak éppen kevesen hiszik el róla, hogy 
megváltoztathatja életünket, ha próbára 
tesszük vereségmentes kon� iktusmegoldási 
módszerét. A Gordon-módszer megtanít 
minket arra, mikor és hogyan alkalmazzuk 
az értő � gyelmet, illetve az én-üzenetet, 
valamint bemutatja a problémamegoldási 
folyamat lépéseit, melynek segítségével 
olyan megoldásokhoz juthatunk el, mely 
minden érintett fél számára elfogadha-
tó és betartható. Az eseményt támogatja 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ. A belépés ingyenes.

A Gordon-módszerről 
a Szülők iskolájában

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 � gyelmet, hogy bizony ideje lenne 
létrehozni egy Nyirő Józse� el foglalkozó irodalomtörténeti 
monográ� át is.

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

Nyirő József, 
a székely nép krónikása

Irodalmi tanulmányok
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New York megosztott 
az üdítők korlátozása miatt 

Megosztott New 
York felnőttla kos-
sága a nagyméretű 

cukros üdítők betiltását ille-
tően: egy közvélemény-ku-
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 York-iak 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

fotóalbum

Verespatak  FOTÓ: MARTINAS CRISTIAN
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Mára borús, esős idő várható, helyenként zá-
porra, zivatarra számíthatunk, főként a déli órák-
ban. Enyhe szélfúvás várható.26

19

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  Tamás Attila
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