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MEGÚJULÓ SZÉKELYUDVARHELYÉRT!

Kedves városlakó!

www.buntalevente.ro

IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

Beismerem, hogy Önnel együtt az elmúlt négy hét eseményeit én is 
fejcsó válva, haraggal, néha elszomorodva követtem.

Nem volt könnyű megőrizni higgadtságom, miközben kampány-
célú, ám megalapozatlan vádaskodások értek naponta, mikor a legdurvább 
kampányfogásokat felhasználva próbálták ellehetetleníteni azt, hogy üzene-
tem eljusson Önökhöz.

Nem volt könnyű nyugodtnak maradni, míg a hatóságok próbáltak 
kereszt be tenni nekünk, a városnak, míg durván próbálták félrevezetni Önt.

Nem volt könnyű nyugodtnak maradni akkor sem, amikor hetente több 
alkalommal is tudomásomra jutott, hogy milyen óriási mennyiségű rom-
boló, gyalázatos információval próbálják manipulálni az udvarhelyieket.

Bevallom, volt olyan pillanat, amikor felakartam venni a harcot az Ön-
höz és egyben városunkhoz nem illő, hamis kampányüzenetek ellen. Ám 
mégis úgy vélem, ez nem lett volna méltó hozzám, nem lett volna méltó 
Székelyudvarhely hez!

Egyetlen kampány sem ér annyit, hogy szülővárosunkat, otthonunkat 
folya matos gyalázás vagy sárdobálás színterévé változtassuk.

Tisztelt székelyudvarhelyiek, vasárnap választanunk kell!
A legnagyobb teher az Ön vállára nehezedik, hiszen valójában minden-

ről Ön dönt.
Választhatja a folytonos fejlődést, az összefogást, a párbeszédet, az 

önmagunkkal való becsületes szembenézést és építkezést! Vagy ezzel ellen-

tétben választhatja a fejlődést megakadályozó állandó vádaskodást, a szét-
húzást, az ér tel metlen vitát, a másoknak való megfelelést, a visszafejlődést, 
hanyatlást, a város vagyonának elherdálását.

Bízom Önben, bízom az időskorúakban, a fi atalokban, családanyákban 
és családapákban. Bízom a vállalkozókban, civil szervezetekben és az egyház 
képviselőiben.

Bízom abban, hogy a város fejlődése és előrehaladása méltó az Ön 
szavazatára!

Az Ön véleménye fontos a város életében! 
Őszinte nagyrabecsüléssel,    

                                  Bunta Levente 

Vasárnap reggel 7-től este 9 óráig várják a választópolgárokat 

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4625î
1 amerikai dollár Usd 3,5455î
100 magyar forint hUf 1,5078ì

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám:1686074

Szavazzon, hogy 
választhasson

Egy valami azonban mindenki 
számára világos kell, hogy legyen: 
a hét a választások után is a hétfői 
nappal fog kezdődni, azaz a beígért 
nagy változások nem máról 
holnapra fognak zajlani. De 
azt már nem kampánybe-
széddel és plakáttal, hanem konok, 
céltudatos, munkával lehet elérni. 
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   Domján Levente

270 896 váLasztópoLgárt várnak vasárnap az urnák eLé

Csendes kampány, 
pontos előkészületek

országos szinten a legcsendesebb választási kampány hargita megyében volt, 
a választási előkészületek pedig menetrend szerint zajlottak. Megyeszinten az állandó választói 

névjegyzékeken 270 896 választópolgár szerepel, akik összesen 272 körzetben 
adhatják le szavazatukat. > 7. oldal

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!



Az Úr Testének és Vérének ün-
nepét, az úrnapját ülték tegnap 
Székelyudvarhelyen, a Márton 
Áron Téren. Délelőtt 9 és 14 
óra között lezárták a város köz-
pontját, mivel több ezer ember 
jelent meg az Oltárszentség ün-
nepén.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az úrnapja (több más 
nyelven Corpus Christi) 
katolikus főünnep az eu-

karisztia tiszteletére, teljes nevén 
az Úr Testének és Vérének ünne-
pe. 1827-ben Szepesy Ignác püs-
pök egyházmegyei körlevélben 
kérte, hogy a plébániák együtt, 
a legünnepélyesebben üljék meg 
az Oltáriszentség főünnepét. A 
székelyudvarhelyi búcsúünnep az 
egyetlen, ahol a hívek ennek szel-
lemében ünneplik úrnapját. Ren-
geteg ember jelent meg tegnap a 
Márton Áron téri szabadtéri oltár 
előtt, ünneplőbe öltözött a jelen-
lévők apraja-nagyja. Majdnem 
minden udvarhelyszéki faluból, 
községből érkezett keresztalja a 
búcsúra, többek közt Fenyédről, 
Székelyszentlélekről, Korondról, 
avagy Homoródremetéről. Ének-
szóval kezdődött az ünnep, a 
szentmisén közreműködött a 
Musica Sacra Kamarakórus, a 
Szent Miklós Schola és a Psallite 
Vegyeskar, valamint a Jubilate 
énekkar. 

A szentmise előtt Mátyás Kár-
oly főesperes-plébános köszönetét 
fejezte ki, hogy elfoglaltságában el-
vállalta a szentmiseáldozatot msgr. 
dr. Jakubinyi György, a gyulafehér-
vári főegyházmegye érseke.

– Nagy szeretettel köszöntjük 
körünkben. A főpásztor jelenléte 
mindig nagy ünnep egyházközsé-
günkben, különösen akkor, ha az 
utolsó vacsorára való emlékezéskor 
azt a legfontosabb emléket eleve-

nítjük fel, amikor az Úr Jézus saját 
testét és vérét adta nekünk eledelül 
– köszönte meg az tegnap az egy-
házkerület nevében Mátyás Károly.

Dr. Jakubinyi György beszé-
dében elmondta, hogy búcsúzás-
kor emléket, ajándékokat szoktak 
adni, legyen az kicsengetés, vagy 
bármiféle búcsú.

– Amikor az Úr Jézus az utolsó 
vacsorán nem adott emléktárgyat, 
hanem a szent vérét hagyta ránk, 

amikor kezébe vette a kenyeret és 
a bort, nem a hagyományos áldást 
mondta. Azt mondta: ez az én 
testem, ez az én vérem és rábízta 
az apostolokra, hogy ugyanezt 
cselekedjék az emlékezetére. Ha 
mi is hálát adunk azért, hogy az 
Úr mindig köztünk van. Jogunk 
van megvallani hitünket, amikor 
az utcára vonulunk. Boldogan 
megvalljuk hitünket, hiszen Jézus 
ma is köztünk van, tiszteljük őt az 

oltári szentségben – mondta az ér-
sek. Szokáshoz híven a körmenet 
a szentmise részeként a főtéren 
haladt, megállva a négy égtáj felé 
berendezett sátoroltároknál.

– Minden évben eljövünk 
– mondta el lapunknak Kovács 
István máréfalvi lakos. – Búcsú 
szempontjából nagyon fontos ez 
az ünnep. Idén is eljöttünk, ez-
után is ellátogatunk. Így adjuk 
meg tiszteletünket.

napirenden
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Többezer ember ünnepelt. Boldogan vallották meg hitüket fotó: ifj. haáz sándor

Hazánkban a kullancsok által 
terjesztett betegségek között 
az emberek esetében leggyak-
rabban kettő okoz gondot. A 
vírusok által okozott agyvelő- és 
agyhártyagyulladás, mely sú-
lyosságával, és a baktériumok 
által okozott Lyme-kór, mely 
gyakoriságával tűnik ki. 

A kullancs enkefalitisz (agyve-
lőgyulladás) vírusok által okozott, 
idegrendszeri gyulladással járó be-
tegség, amelyre az antibiotikum-
ok hatástalanok. A kórokozók a 
fertőzött kullancs nyálából már a 
csípés első fázisától  bekerülhet-
nek a szervezetbe a szúrt seben 
át, később közvetlenül a nyirok-, 
illetve a vérkeringésbe jutnak. Itt 
először az idegsejteket támadják 
meg, és bennük tovább szaporod-
nak. A kórokozók a helyi nyirok-
sejtekben is szaporodnak, majd a 
harmadiktól az ötödik nap után 
már tömegesen kerülnek a vérke-
ringésbe és elérik az idegrendszert. 
Az idegsejteket a szervezet véde-
kező reakciója is károsítja. Egytől 
három hétig  tart a lappangás, 
ami után magas láz, fejfájás, bá-
gyadtság levertség, nehézségérzés 

a végtagokban, vagy gyomor és 
bélrendszer működési zavarainak 
tüneteivel jelentkezik a betegség. 
A láz 39 fok fölé is emelkedhet, 
majd néhány nap után megszű-
nik. A szervezet ellenállása  rend-
szerint leküzdi a fertőzést és nem 
alakul ki a második lázas szakasz. 
A betegség fennállását a második 
lázas szakasz jelzi. Ezek a tünetek 
általában egy hét után szoktak je-
lentkezni és ezek már az agyhár-
tya-, illetve agyvelőgyulladás jelei. 
A hidegrázás, magas hőmérséklet, 
erős szemüreg- és homloktáj mö-
götti fájdalom, hányinger hányás, 
halláscsökkenés, remegés. A tu-
datállapot különböző mértékben 
mindig érintett, jellemzőek a kör-
nyezeti ingerekre adott lelassult 
válaszok, zavart gondolkodás, 
aluszékonyság, hallucinációk. A 
betegség pontos diagnózisához 
elengedhetetlen a szervezetben 
termelődő ellenanyagok kimuta-
tása szérumból, vagy agygerincve-
lői váladékból. A betegség  kezdeti 
szakaszában szinte kizárólag IgM 
típusú ellenanyagok mutathatók 
ki később már magas koncentráci-
óban jelennek meg az IgG típusú 
ellenanyagok.

A betegség háromtól hat hétig 
is eltarthat, kómás állapot is je-
lentkezhet. Az elhalálozási arány 
viszonylag alacsony, 1-4 % lehet, 
a maradványtünetek viszonylag 
ritkák. 

A betegség elterjedését Euró-
pában kullancstérkép jelzi, ame-
lyen piros zónával van ábrázolva a 
Magyarország Dunántúli részétől 
nyugat felé, majdnem egész Auszt-
ria Svájcot is elérve, Lengyelor-
szág északi része, majdnem egész 
Litvánia és Svédország déli része. 
Romániában eddig nem volt jel-
zés, mert nem volt grafikusan 
ábrázolt felmérés, az újabb tanul-
mányok feldolgozása folyamat-
ban van. Ezeken az endémiás vi-
dékeken a kötelező oltások között 
szerepel a kullancs enkefalitisz 
(agyvelőgyulladás) elleni védőol-
tás (FSME IMMUN Injekt). Ro-
mánia és főleg az Erdélyi zónák a 
viszonylag kevés előforduló meg-
betegedés miatt nem számítanak 
endémiás zónának. Az utóbbi 
években országosan 3o-5o eset 
fordult elő az országban.

A fertőzésre való hajlam min-
den korosztályra általános, de a 
gyermekek fogékonyabbak le-

hetnek. A fertőzésekre – a köny-
nyű vagy észrevétlen formájától 
a súlyosakig – jellemző, hogy aki 
túléli, annak tartós immunitás, 
védettség marad vissza.

A kullancscípés okozta agyve-
lőgyulladás ellen igen hatékony 
védőoltás külföldről beszerezhe-
tő. Az aktív immunizálást három 
egymást követő védőoltás-soro-
zattal váltjuk ki. Az első két alap-
oltást hideg szezonban ajánlatos 
beadni, majd az emlékeztetőt az 
időtartam betartásával ezután. 
Ezzel megtanítjuk a szervezet 
immunrendszerét, hogy legyen 
felkészülve az esetleg bekövet-
kező fertőzésre és annak legyő-
zésére. A szervezet természetes 
védekezőrendszere és a védő-
anyagok, képesek elpusztítani a 
csípés után a testünkbe jutó víru-
sokat, semlegesíteni a fertőzést. 
Az oltás előtti két héttel vigyázni 
kell, hogy ne érje kullancscsípés 
az oltandó személyt. A védőol-
tás három évig nyújt védelmet, 
amikor egy emlékeztető oltással 
tovább lehet hosszabbítani a vé-
dettséget.

Ha valaki nem kapott védőol-
tást és fokozottan fertőzött terü-

leten érte a kullancscsípés akkor 
a csípést követő 72 óra után de 
nem később, a vírusos betegség 
elleni passzív védelmet adó oltás 
alkalmazható. Ebben nagy kon-
centrációban találhatók a fertőző 
vírushoz kapcsolódó ellenanyag-
ok, amelyek immunizált egyének 
szervezetében termelődtek. Ezek 
a tisztított ellenanyagok haté-
konyan védenek a kullancscíoés 
okozta agyvelőgyulladásától és 
időt adnak arra, hogy a szerve-
zet saját védettsége kialakuljon. 
Fontos tudni, hogy ez a fajta 
védelem legfeljebb egy hónapig 
tart és a kialakuló mellékhatásai 
miatt sűrűn nem ismételhető 
(FSME-Bulin). Alkalmazásánál 
különleges óvatosság szükséges, 
figyelembe kell venni, hogy em-
beri plazmából állítják elő és szá-
molni kell az anafilaxiás reakciók 
megjelenésére. Beadásakor le-
gyenek készenlétben allergiaelle-
nes, légzés- és keringéstámogató 
sürgősségi gyógyszerek.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

renDelő KuLLAncSSzezOn (3. réSz)

ÚrnApi bÚcSÚ A beLVárOSbAn

Az utolsó vacsorára emlékeztek
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körünkben. A főpásztor jelenléte 
mindig nagy ünnep egyházközsé-
günkben, különösen akkor, ha az 
utolsó vacsorára való emlékezéskor 
azt a legfontosabb emléket eleve-

nítjük fel, amikor az Úr Jézus saját 
testét és vérét adta nekünk eledelül 
– köszönte meg az tegnap az egy-
házkerület nevében Mátyás Károly.

Dr. Jakubinyi György beszé-
dében elmondta, hogy búcsúzás-
kor emléket, ajándékokat szoktak 
adni, legyen az kicsengetés, vagy 
bármiféle búcsú.

– Amikor az Úr Jézus az utolsó 
vacsorán nem adott emléktárgyat, 
hanem a szent vérét hagyta ránk, 

amikor kezébe vette a kenyeret és 
a bort, nem a hagyományos áldást 
mondta. Azt mondta: ez az én 
testem, ez az én vérem és rábízta 
az apostolokra, hogy ugyanezt 
cselekedjék az emlékezetére. Ha 
mi is hálát adunk azért, hogy az 
Úr mindig köztünk van. Jogunk 
van megvallani hitünket, amikor 
az utcára vonulunk. Boldogan 
megvalljuk hitünket, hiszen Jézus 
ma is köztünk van, tiszteljük őt az 

oltári szentségben – mondta az ér-
sek. Szokáshoz híven a körmenet 
a szentmise részeként a főtéren 
haladt, megállva a négy égtáj felé 
berendezett sátoroltároknál.

– Minden évben eljövünk 
– mondta el lapunknak Kovács 
István máréfalvi lakos. – Búcsú 
szempontjából nagyon fontos ez 
az ünnep. Idén is eljöttünk, ez-
után is ellátogatunk. Így adjuk 
meg tiszteletünket.

napirenden
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Többezer ember ünnepelt. Boldogan vallották meg hitüket fotó: ifj. haáz sándor

Hazánkban a kullancsok által 
terjesztett betegségek között 
az emberek esetében leggyak-
rabban kettő okoz gondot. A 
vírusok által okozott agyvelő- és 
agyhártyagyulladás, mely sú-
lyosságával, és a baktériumok 
által okozott Lyme-kór, mely 
gyakoriságával tűnik ki. 

A kullancs enkefalitisz (agyve-
lőgyulladás) vírusok által okozott, 
idegrendszeri gyulladással járó be-
tegség, amelyre az antibiotikum-
ok hatástalanok. A kórokozók a 
fertőzött kullancs nyálából már a 
csípés első fázisától  bekerülhet-
nek a szervezetbe a szúrt seben 
át, később közvetlenül a nyirok-, 
illetve a vérkeringésbe jutnak. Itt 
először az idegsejteket támadják 
meg, és bennük tovább szaporod-
nak. A kórokozók a helyi nyirok-
sejtekben is szaporodnak, majd a 
harmadiktól az ötödik nap után 
már tömegesen kerülnek a vérke-
ringésbe és elérik az idegrendszert. 
Az idegsejteket a szervezet véde-
kező reakciója is károsítja. Egytől 
három hétig  tart a lappangás, 
ami után magas láz, fejfájás, bá-
gyadtság levertség, nehézségérzés 

a végtagokban, vagy gyomor és 
bélrendszer működési zavarainak 
tüneteivel jelentkezik a betegség. 
A láz 39 fok fölé is emelkedhet, 
majd néhány nap után megszű-
nik. A szervezet ellenállása  rend-
szerint leküzdi a fertőzést és nem 
alakul ki a második lázas szakasz. 
A betegség fennállását a második 
lázas szakasz jelzi. Ezek a tünetek 
általában egy hét után szoktak je-
lentkezni és ezek már az agyhár-
tya-, illetve agyvelőgyulladás jelei. 
A hidegrázás, magas hőmérséklet, 
erős szemüreg- és homloktáj mö-
götti fájdalom, hányinger hányás, 
halláscsökkenés, remegés. A tu-
datállapot különböző mértékben 
mindig érintett, jellemzőek a kör-
nyezeti ingerekre adott lelassult 
válaszok, zavart gondolkodás, 
aluszékonyság, hallucinációk. A 
betegség pontos diagnózisához 
elengedhetetlen a szervezetben 
termelődő ellenanyagok kimuta-
tása szérumból, vagy agygerincve-
lői váladékból. A betegség  kezdeti 
szakaszában szinte kizárólag IgM 
típusú ellenanyagok mutathatók 
ki később már magas koncentráci-
óban jelennek meg az IgG típusú 
ellenanyagok.

A betegség háromtól hat hétig 
is eltarthat, kómás állapot is je-
lentkezhet. Az elhalálozási arány 
viszonylag alacsony, 1-4 % lehet, 
a maradványtünetek viszonylag 
ritkák. 

A betegség elterjedését Euró-
pában kullancstérkép jelzi, ame-
lyen piros zónával van ábrázolva a 
Magyarország Dunántúli részétől 
nyugat felé, majdnem egész Auszt-
ria Svájcot is elérve, Lengyelor-
szág északi része, majdnem egész 
Litvánia és Svédország déli része. 
Romániában eddig nem volt jel-
zés, mert nem volt grafikusan 
ábrázolt felmérés, az újabb tanul-
mányok feldolgozása folyamat-
ban van. Ezeken az endémiás vi-
dékeken a kötelező oltások között 
szerepel a kullancs enkefalitisz 
(agyvelőgyulladás) elleni védőol-
tás (FSME IMMUN Injekt). Ro-
mánia és főleg az Erdélyi zónák a 
viszonylag kevés előforduló meg-
betegedés miatt nem számítanak 
endémiás zónának. Az utóbbi 
években országosan 3o-5o eset 
fordult elő az országban.

A fertőzésre való hajlam min-
den korosztályra általános, de a 
gyermekek fogékonyabbak le-

hetnek. A fertőzésekre – a köny-
nyű vagy észrevétlen formájától 
a súlyosakig – jellemző, hogy aki 
túléli, annak tartós immunitás, 
védettség marad vissza.

A kullancscípés okozta agyve-
lőgyulladás ellen igen hatékony 
védőoltás külföldről beszerezhe-
tő. Az aktív immunizálást három 
egymást követő védőoltás-soro-
zattal váltjuk ki. Az első két alap-
oltást hideg szezonban ajánlatos 
beadni, majd az emlékeztetőt az 
időtartam betartásával ezután. 
Ezzel megtanítjuk a szervezet 
immunrendszerét, hogy legyen 
felkészülve az esetleg bekövet-
kező fertőzésre és annak legyő-
zésére. A szervezet természetes 
védekezőrendszere és a védő-
anyagok, képesek elpusztítani a 
csípés után a testünkbe jutó víru-
sokat, semlegesíteni a fertőzést. 
Az oltás előtti két héttel vigyázni 
kell, hogy ne érje kullancscsípés 
az oltandó személyt. A védőol-
tás három évig nyújt védelmet, 
amikor egy emlékeztető oltással 
tovább lehet hosszabbítani a vé-
dettséget.

Ha valaki nem kapott védőol-
tást és fokozottan fertőzött terü-

leten érte a kullancscsípés akkor 
a csípést követő 72 óra után de 
nem később, a vírusos betegség 
elleni passzív védelmet adó oltás 
alkalmazható. Ebben nagy kon-
centrációban találhatók a fertőző 
vírushoz kapcsolódó ellenanyag-
ok, amelyek immunizált egyének 
szervezetében termelődtek. Ezek 
a tisztított ellenanyagok haté-
konyan védenek a kullancscíoés 
okozta agyvelőgyulladásától és 
időt adnak arra, hogy a szerve-
zet saját védettsége kialakuljon. 
Fontos tudni, hogy ez a fajta 
védelem legfeljebb egy hónapig 
tart és a kialakuló mellékhatásai 
miatt sűrűn nem ismételhető 
(FSME-Bulin). Alkalmazásánál 
különleges óvatosság szükséges, 
figyelembe kell venni, hogy em-
beri plazmából állítják elő és szá-
molni kell az anafilaxiás reakciók 
megjelenésére. Beadásakor le-
gyenek készenlétben allergiaelle-
nes, légzés- és keringéstámogató 
sürgősségi gyógyszerek.

Dr. Nagy Levente családorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

renDelő KuLLAncSSzezOn (3. réSz)
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Az utolsó vacsorára emlékeztek



Az elmúlt napokban lezúduló 
nagy mennyiségű csapadék 
okozta árvízkárok elhárítása, 
illetve az újabbak megelőzése 
érdekében látogatott Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke Nagygalambfalvára 
és Siménfalvára június 7-én, 
csütörtökön. 

HNU-informácio

A tanácselnök az árvízkárok 
következtében használha-
tatlanná vált siménfalvi 

kutak fertőtlenítésére mintegy 
fél tonna fertőtlenítőszert vitt 
Siménfalvára. Számos háztartást 
árasztott ugyanis el a víz a telepü-
lésen, a lezúduló áradat udvaro-
kat, lakásokat, pincéket, kutakat, 
gazdasági épületeket öntött el.

Nagy károkat okozott az 
ár a Siménfalvához tartozó 

Székelyszentmihályon is, ahol a 
Köves pataka átjárhatatlanná vált. 
Borboly Csaba a károk rendezésé-
re sürgősséggel 15 ezer lejt utalt ki 
a településnek. A tanácselnök arra 
kérte Péter Zoltánt, Siménfalva 
polgármesterét, hogy még aznap 
fogjanak neki sürgősséggel az ár-
vízvédelmi munkálatoknak.

– Mindennél fontosabbnak 
tartom, hogy minden időszak-
ban a legfontosabb teendőnk a 
bajbajutottak segítése legyen. 
Az árvízkárok sürgős feladat elé 
állítottak, amit igyekeztünk ma 
elvégezni – nyilatkozta Borboly 
Csaba Siménfalván, ahol a fer-
tőtlenítőszerek kiosztásán kívül a 
továbbiakban árvízvédelmi mun-
kálatokat szeretnének végezni, 
ehhez azonban előbb a helyi te-
rülettulajdonosok beleegyezésére 
van szükség.

politikai Hirdetések
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Árvízvédelmi munkálatok váratnak magukra

Gyors segítség 
az árvíz sújtotta 
településeknek

Körkép

A három induló magyar párt miatt talán sosem 
folyt még olyan éles verseny a szavazatainkért, mint 
amilyent a vasárnap finisébe érő helyhatósági válasz-
tásokra való rákészülés, kampányolás időszakában 
tapasztalhattunk. Persze, ha a választási megmérette-
tésre készülődő elöljáróinkat, új mandátumra pályá-
zó régi és új jelöltjeinket kérdezzük, természetes, hogy 
a rendszerváltás óta eltelt huszonkét esztendő alatt 
mindig az épp soron levő választást nevezték és nevezik a legfon-
tosabbnak, legsorsdöntőbbnek, a legnagyobb változáshozónak. 
Ez valamennyire igaz is, hisz akárhonnan nézzük, a szavazók 
többségének akarata, a választásra felkínált alternatívák az 
előttünk álló négy esztendő munkájának sorsdöntő irányait és a 
folyamirányítás szereplőit válogatják ki, határozzák meg. Négy 
év márpedig nagyon sok idő, ahhoz, hogy bárhol is elvesztegetett 
legyen, és alig hiszem, hogy létezik olyan közösség – legyen szó 
akár egy kistelepülésről, akár egy nagy térségről, megyéről, or-
szágról –, akiknek teljesen mindegy lenne, ki veszi át a feje fölött 
a vezetői stafétát az elkövetkező esztendőkben. Akinek mindegy, 
az meg is érdemli, hogy olyant kapjon…

Ami a vesztenivalót illeti, nem kivétel ez alól a mostani ur-
nához invitálás sem. Kötve hiszem, bárkinek is mindegy lenne, 
hogy az elkövetkező négy év alatt ki ül – történetesen a mostani 
választások tétje alapján – a polgármesteri, megyei tanácselnöki 
székbe, és onnan céljait, szándékait és elgondolásait – ha való-
ban vannak – hogyan és milyen hatásfokkal érvényesíti. Ha 
folytatásra készül – mint ahogy Hargita megyében jó néhány 
elöljáró teszi –, akkor igencsak érdemes azt is megnézni, mit 

mutat a bizonyítványa. Bizonyította-e rátermettségét, érdemes 
volt-e a bizalomra, cselekedetei összhangban voltak-e az ígérete-
ivel, és utóbbiakból tett-e le kézzelfoghatót az asztalra? Ha igen 
– a futballbírós hasonlattal élve –, nyugodtan lehet továbbot 
inteni, ha viszont – tétlenségen, nemtörődömségen, mulasztá-
son érve – durván szabálytalankodott, itt az alkalom, hogy a 
közösség felmutassa számára a piroslapot. De nemcsak a régi-
ekről van itt szó, hisz nem árt a tisztán látáshoz szükséges két-
lépésnyi távolságtartásból alaposan szemügyre venni a politika 
színpadára frissen előlépett új arcokat sem. Mérlegelni kell, hogy 
hangzatos programjaikban csak álomvilágot, fényesen fénylő 
holdat és napot, tetszés szerinti színre meszelt égboltot, máról 
holnapra csettintésre megváltozó életkörülményeket, ingyen sört 
és miccset, luxemburgi fizetéseket, vagy pedig a realitások talaján 
álló, a helyi közösség erőforrásait ésszerűen hasznosító és érde-
keit szolgáló célokat, programokat és megvalósításokat ígérnek. 
Azt már alaposan megtanulhattuk, hogy Romániában ígérni 
mindenki nagyon jól tud, az ígéretek teljesítéséhez ellenben 
már keveseknek van tehetsége. Egy valami azonban mindenki 
számára világos kell legyen: a hét a választások után is a hétfői 

nappal fog kezdődni, és a keddivel fog folytatódni, azaz 
a beígért nagy változások nem máról holnapra fognak 
zajlani. De azt már nem kampánybeszéddel és plakát-
tal, hanem konok, makacs, céltudatos, kitartó munká-
val lehet elérni, megvalósítani. A kenyérre valóért a jövő 
héten is mindenkinek el kell mennie dolgozni, a rezsit és 
a villanyszámlát a választások után, a megválasztott új 
elöljáró személyétől függetlenül is mindenkinek ki kell fi-

zetnie. A munkáját ezután is mindenkinek magának kell elvé-
geznie. Az autonómiát például a színpadról is ki lehet kiáltani, 
de a valóságban a mindennapokban kell megvalósítani.

De most vasárnap mindenkinek a szavazás lesz a fő fel-
adata. Mindenkinek el kell mennie, ott kell lennie, öt percet 
az idejéből mindenkinek rá kell szánnia. Az otthon maradás 
érdektelenségről, nem pedig véleménynyilvánításról vall. Té-
ved, aki azt hiszi, véleményt távolmaradásával formál. Egy 
szentegyházi ismerősöm például négy évvel ezelőtt is elment 
szavazni, idén is elfog. Csak azért mondom el, mert rend-
szerint tollat visz magával, és a szavazóíven akkurátusan 
áthúzza a véleménye szerint oda nem illő jelöltek nevét, és 
ha senkit sem tart méltónak, akkor a választáson egyáltalán 
nem induló, ám megbecsülésben és köztiszteletben álló helyi 
közszereplő nevét írja fel, és üti mellé a Votat pecsétet. Sza-
vazata persze ettől még nem lett, nem lesz érvényes, de ott 
volt, ott lesz. Szavaz és választ. Hallatja a hangját, a maga 
módján ő is elmondja a véleményét.

Most vasárnap Ön is menjen el szavazni! Éljen választójo-
gával! Szavazzon, hogy választhasson!

Szavazzon, hogy választhasson!
                NézőpoNt n Domján Levente
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Körkép

Amaránt spenótos, paradi-
csomos, gombás szósszal

Hozzávalók: 1 pohár pattogta-
tott amaránt, 2–12 pohár víz, 
1 evőkanál olívaolaj, 1 csokor 
spenót (vagy zsenge amaránt 
levelek), 2 érett paradicsom, 
hámozva és durván feldara-
bolva, 1/2 kg szeletelt gomba, 
1/2 teáskanál bazsalikom, 1/2 
teáskanál oregano, 1 gerezd 
apróra vagdalt fokhagyma, 
1 evőkanál apróra vagdalt 
vöröshagyma, tengeri só és 
fehérbors ízlés szerint. 

Elkészítése: Tegyük a pat-
togatott amarántot forrásban 
lévő vízbe, forraljuk fel, majd 
kis lángon, fedővel letakarva 
pároljuk pár percig. Tisztítsuk 
és mossuk meg a spenótot, majd 

lassú tűzön dinszteljük. Merít-
sük meg a paradicsomokat for-
rásba levő vízbe, ezáltal meglá-
gyul a héjuk. Hámozzuk meg és 
daraboljuk és össze. Egy serpe-
nyőben melegítsünk fel olajat 
közepes lángon, majd tegyük 
bele a fokhagymát és a vörös-
hagymát. Nagy lángon két per-
cig süssük, majd adjuk hozzá a 
paradicsomot, a gombát, bazsa-
likomot, oregánót, sót, borsot 
és 1 evőkanál vizet. Csurgassuk 
le a vizet a spenótról és adjuk 
hozzá a paradicsomos mártás-
hoz. Időnként megkeverve to-
vábbi 8-10 percig főzzük. Főzés 
közben óvatosan passzírozzuk 
szét a paradicsomdarabokat. 
Keverjük össze a szószt a meg-
párolt amaránttal, vagy egysze-
rűen csak kanalazzuk a tetejére. 
Melegen tálaljuk. 

A Merkúr Áruház organikus 
részlegével partnerségben ké-
szített rovatunkban ma a Föld 
egyik legősibb kultúrnövényére, 
az amarántra és a francia kony-
ha kedvelt fűszerére, a zamatos 
turbolyára hívjuk fel olvasóink 
figyelmét.

Az amaránt (Amaranthus) ta-
núja volt az azték és az inka biro-
dalmak felvirágzásának és bukásá-
nak. Onnan származik, ahonnan 
a kukorica, a burgonya, a paprika, 
a paradicsom és a bab érkeztek 
hozzánk. A görög amarantos je-
lentése: nem hervadó. A növény 
disznóparéj név alatt is ismert 
– a disznóparéjfélék családjának 
névadó nemzetsége. A világ szá-
mos részén elterjedt, körülbelül 
száz faja létezik. Sok faját gyom-
növénynek tekintik, míg mások 

értékes zöldség-, gabona- vagy 
dísznövények. A legtöbb disznó-
paréj egyéves növény, számos faját 
a magok miatt termesztik. Fontos 
tápláléknövénye volt az inkáknak 
és az aztékoknak. Bennszülött né-
pek rituális italokat és tápláléko-
kat készítettek belőle. Sokan a mai 
napig megpirítják az amarántma-
gokat a pattogatott kukoricához 
hasonlóan és mézzel keverik. Ezt 
a keveréket alegríának nevezik, 
mely spanyolul vidámságot jelent. 

Az amarántmag teljes értékű 
fehérjét, növényi rostokat tartal-
maz, gazdag ásványi anyagokban, 
vasban, magnéziumban, rézben és 
mangánban. 

A turbolya
A turbolya (Anthriscus 

cerefolium) magyar népies neve 
illatos turbolya vagy olasz sa-

láta, de zamatos turbolya és  
édespetrezselyem név alatt is 
ismert. Az ánizsra emlékeztető 
szagú, édeskés ízű, egynyári nö-
vény. Már a rómaiak is használták. 
Levele a petrezselyem zöldjéhez 
hasonlít, ernyős virágzata kis fehér 
virágokból áll. Gyorsnövekedésű 
növény, leveleit már vetés után 
4–5 héttel vághatjuk. Elvadulva az 
egész Kárpát-medencében megta-
lálható, főleg üde akácosok aljnö-
vényzeteként. A francia konyha 
kedvelt fűszere, zöldség- és csont-
leves, baromfiételek, mártások 
ízesítője. Kiváló még sült húsok, 
főleg báránysültek, tojásételek fű-
szerezésére is. Mindenféle gombás 
étel és gombás mártás elengedhe-
tetlen fűszere. Kora tavasszal meg-
jelenő zsenge hajtásaiból salátát is 
készítenek, később a levelek már 
keserűvé és rágóssá válnak. 

A Hét receptje  terMészetesen egészségesen  Az AMArÁnt és A zAMAtos turbolyA

Az Összefogás egy újabb ün-
nepét ülte tegnap este az 
udvarhelyszéki rMDsz. A városi 
sportcsarnokban tartott rendez-
vényen többezren jelentek meg. 
Ünnepelni gyűltek össze, hogy 
megmutassák: egységben a 
jövő. 

HNU-információ

„Egy olyan szövetség-
nek, mely Románi-
ában egyedüliként 

hetedszer méretkezik meg az 
önkormányzati porondon, nincs 
szüksége hangzatos szavakra. 
Nem ma este építjük Erdélyt – 
szülőföldünk ennél fontosabb 
nekünk! Dolgoztunk, vannak 
eredmények, melyek helyettünk 
beszélnek, megállhatunk hát, és 
ünnepelhetünk – hangzott el. 

A kolozsvári–udvarhelyi De La 
Funk zenekar ráhangolóját köve-
tően dr. Verestóy Attila szenátor, 
az udvarhelyszéki RMDSZ elnö-
ke arról beszélt, jól döntöttek, 
amikor szövetségként határozták 
meg magukat, hisz kiállták az 
idők próbáját. – Legyen a siker, 
legyen a jövő közös. A miénk a 
jövő! – mondta a szenátor, majd 
színpadra szólították azokat, 
akik az elkövetkező négy évben 
az összefogás zászlaja alatt épí-
teni fogják Udvarhelyszéket. A 
szövetség közel 400 jelöltet bí-
zott meg azzal, hogy folytassa 
az elkezdett munkát – köztük 
huszonöt polgármester- és ti-
zenhat megyeitanácsos-jelöltet. 
– Szavazzunk-e olyan pártra, 
amely évek óta a magyarság egy-
ségének megbontásán dolgozik, 

vagy inkább egy olyanra, amely a 
fiatalokat is befogadja?” – tette fel 
a kérdést Antal Lóránt, az UIET 
elnöke. Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának újrázó elnö-
ke biztató szavait követően igazi 
eredményekkel, valós tervekkel a 
tarsolyában Bunta Levente pol-
gármester lépett mikrofonhoz. 
Nem szaporította a szót, cél-
zásként a huszonkét éves múlt 
megkétszerezésére, negyvennégy 
kulcsszóban foglalta össze teen-
dőiket, feladataikat. 

Zárásként elhangzott: eljött a 
pillanat, amikor mérlegelni kell: 
milyen jövőt akarunk magunknak. 
„Őrizzék meg hitüket, együtt to-
vább építhetjük Udvarhelyszéket. 
Találkozzunk június 10-én!” – 
üzenték, majd a Piramis együttes 
kívánt igazi ünnepet mindenkinek. 

A komolyzene kedvelőit a hétvé-
gén két rendezvényre is várja a 
székelyföldi Filharmónia. Ma 18 
órától a városháza szent István 
Termében a budapesti ifj. Balogh 
Ferenc (hegedű) és Sztankay 
Klára (zongora) koncertezik, va-
sárnap szintén 18 órától a műve-
lődési házban évadzáró szimfoni-
kus hangversenyt tart a székely-
földi Filharmónia.

HNU-információ

Ma este a városháza Szent 
István Termében a buda-
pesti ifj. Balogh Ferenc 

(hegedű) és Sztankay Klára (zongo-
ra) előadásában hallhatják A. Vival-
di, G. Tartini, Cl. Debussy, Bartók 
Béla és M. Ravel műveit. Vasárnap 
18 órától a Székelyföldi Filharmó-
nia Werner Gábor (Budapest) ve-
zényletével adja elő G. Rossini A 
tolvaj szarka-nyitányát, A. Glazunov 
a-moll hegedűversenyét, J. Brahms: 
1. szimfóniáját. Szólót játszik a bras-
sói Valentin Şerban.

A szólista Brassóban szüle-
tett 1990-ben. Hegedűtanulmá-
nyait hét évesen kezdte a brassói 
Tudor Ciortea Zenei Szakkö-
zépiskolában. Szakmai fejlődé-
sét olyan neves tanárok irányí-
tották mint Valeriu Rogacev, 
Daniel Podlovschi és Ştefan 
Gheorghiu. Az elmúlt években 
Arlette Bonamy (Franciaország), 
Alexandru Tomescu és Mihai 
Craioveanu (USA) mesterkurzu-
sain vett részt.

Werner Gábor 1969-ben szü-
letett Budapesten. Zenei tanulmá-
nyait ötévesen kezdte gordonka 
szakon, majd zongorázni, és ütő-
hangszereken is tanult. Gimnáziu-
mi tanulmányai után a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola Győri Ta-
gozatának gordonka szakán szer-
zett diplomát. 1991-től a MÁV 
Szimfonikus Zenekar tagja, emel-
lett számos kamarazenekarban is 
játszott. A számos kitüntetés és díj 
birtokosa többször is vezényelt már 
Székelyudvarhelyen.

Ezrek jöttek. Kampányzárás a sportcsarnokban

A Piramissal ünnepelt 
a széki RMDSZ 

széKelyFölDI FIlHArMónIA

Évadzáró szimfonikus 
hangverseny

Koncertjegyet nyerhetnek olvasóink

A Székelyföldi Filharmónia a Hargita Népe Udvarhely előfizetői 
közt minden hónapban kisorsol egy kétszemélyes belépőt a szim-
fonikus hangversenyeire. A vasárnapi évadzáró koncertre Lőrinczi 
Katalin előfizetőnk nyerte a jegyet.



Ha valaki függetlenként mé-
retkezik meg a helyhatósági 
választásokon, azt azért teszi, 
hogy konkrét célokat és ne 
pártérdekeket szolgáljon. Füg-
getlenként viszont legalább 
olyan nehéz bejutni az önkor-
mányzati testületbe, mintha 
valaki polgármesterjelöltként 
indulna – tizenkét éve emiatt 
nincs is független városi taná-
csosa Udvarhelynek. Pedig kel-
lene – mondja Lukács László, az 
Udvarhelyszéki Kis- és Közép-
vállalkozások Szövetségének 
(UKKSZ) támogatásával induló, 
székelyudvarhelyi független 
tanácsosjelölt, aki utánaszá-
molt: függetlenek hiányában 
nem tizenkilenc tagú a városi 
testület, hanem mindössze há-
rom-négy, vagyis annyi, ahány 
párt bejut.

Hívtak pártlistára is. Nem 
mentem. Minek? Hogy 
egymással harcoljunk? 

Talán ha román pártok is lenné-
nek. Függetlenként viszont nincs 
főnököm, azt a célt szolgálhatom, 
amelynek teljesítéséért jelöltet-
tem magam. Sőt eredetileg tizen-
kilenc független tanácsosjelölt 
indításán gondolkodtunk, hisz 
akkor lehetne elmondani, hogy a 
városban minden szakterület, az 
összes ágazat és mindenki érde-
kei képviselve vannak, igazából 
csak akkor lenne tizenkilenc ta-
nácsosa Udvarhelynek – véleke-
dik Lukács László, majd jelölte-
tésének előzményeiről beszél.

Tavaly az UKKSZ-el egy sa-

ját fizetőeszköz, a Székely Pengő 
bevezetésének lehetőségeit vizs-
gálták. A Román Nemzeti Bank 
elutasító válaszát követően – a 
magyar kormány támogatását is 
élvezve – egy más pénzügyi esz-
köz, az Orbán Balázs ételjegy és 
rendszere kialakítása mellett dön-
töttek. Programpontokat, olyan 
tevékenységi területeket vázoltak, 
melyekben az ételjegy használat-
ba kerülhet. Turisztikai, kultu-
rális, sportolási és az egészséges 
életmódot érintő lehetőségeinket, 
illetve közoktatási helyzetünket 
elemezték. Arra jutottak, minden 
szakterületen akadnak hiányossá-

gok. Például a szakmai oktatásban 
nagy a fejetlenség, hiszen a szak-
középiskolák a vállalkozók meg-
kérdezése nélkül „termelik” az 
olyan szakmákat, melyekre nem 
biztos, hogy van igény – mindezt 
jelezték is az iskolaigazgatóknak. 

– Sok minden apró dolgokon 
múlik. Esetenként csak egy ka-
pocs kell szakma és városvezetés 
között, hogy a dolgok a helyükre 
kerüljenek. Egy adott pillanatban 
számos programponttal a kezünk-
ben az jutott eszünkbe, ha már 
ennyire belemerültünk, nem kel-
lene-e fellépnünk a „pályára”. Ek-
kor indítottuk el a Civilek egy él-

hetőbb Udvarhelyért mozgalmat, 
majd úgy döntöttünk, az UKKSZ 
testületileg nem méretkezik meg, 
független jelöltjeit viszont támo-
gatja – részletezte Lukács, majd 
azt hangsúlyozta: nem politikai 
pályára állt, hanem az elkezdett 
munkát szeretné folytatni. 

– Nyolc szakterületre fogal-
maztunk meg cselekvési, működé-
si tervet. Kiemelten háromra össz-
pontosítanék: szakmai testületek-
ben számos olyan ember van, aki 
nem vállalja a nyilvánosságot, ám 
tudásával, tapasztalatával segíteni 
tudná a várost. Ezért elsősorban 
különböző szakmai testületek-
be delegálnánk embereket, hogy 
azon területek is közvetett módon 
képviselve legyenek a tanácsban. 
Ugyanakkor az Általános Város-
rendezési Tervet rendezném, hisz 
nélküle nincs építkezési engedély, 
nem bővülhet a város, és a telek-
árak sem csökkennek. Harmadik-
ként az oktatás kérdését orvosol-
nám. Mondok egy negyediket is: 
a futball és birkózás, egyáltalán 
az utánpótlás-nevelés kérdése a 
sportban olyan ügy, melyben kis 
pénzből hatalmas eredményeket 
lehetne felmutatni. Nagyon sok 
tehetséges gyerekünk van. Ér-
tékbe helyezésük pedig igazából 
nem is pénz, hanem egy egyszerű 
tanácsi döntésen múlik – sorolta 
Lukács László. 

A független jelölt az elmúlt 
hetek udvarhelyi kampánytör-
ténéseire is reagált: „Borzasztó, 
undorító, ízléstelen, ami történt. 
Kicsit sajnálom is, hogy indul-
tam, hisz egyetlen kis plakátom-

mal óhatatlanul én is belefolytam 
a harcba. Míg az emberek nincs, 
mit megegyenek, közben mások 
euró százezreket költenek plaká-
tokra, bannerekre, kampányra. 
Mi mindent meg lehetett vol-
na valósítani abból a pénzből!”. 
Lukács László azt is elárulta, 
célkitűzései, tervei megvalósítá-
sa érdekében két fegyverrel bír: 
„Mellettem állnak a vállalko-
zók és a média. A sajtó az egyik 
fegyverem, melynek segítségével 
ígérem, rögtön szétkürtölöm, 
ha valami gyanúsat tapasztalok 
a testületben, például, ha egy 
határozat politikai vagy üzleti 
érdekek miatt bukik el” – üzen-
te a tanácsosi választólista utol-
só lapján pecsételhető független 
Lukács László. 

Lukács László névjegye
Negyvenegy éves vállalkozó, a 

Chronos Consulting médiaügy-
nökség társtulajdonosa. Felesége, 
Zsuzsánna francia–angol szakos 
tanár. Két gyerekük van. 1995-
ben diplomázott a Nagyváradi 
Egyetem elektromérnöki szakán. 
1998–2006 között a Krónika 
napilap terjesztési, majd vezér-
igazgatója. 2006-tól saját média-
ügynökségét vezeti, mely a Szé-
kelyföldi Régió Magazin kiadója. 
2010–2011 között az udvarhelyi 
Rotary Club soros elnöke volt. A 
Székelyföldi Vállalkozók és Egye-
sületek Szövetségének az ügyve-
zető elnöke, az Udvarhelyi Kis- és 
Középvállalkozások Szövetségé-
nek az elnökségi tagja.  (X)

Szigorodott a törvény, a külön-
böző választási kihágásokért 
vagy bűncselekményekért ko-
moly pénzbírságot, börtönbün-
tetést szabhatnak ki a csalni 
próbálkozókra. A választás 
napján szavazatokért háza-
lókat, voksolásra buzdítókat, 
valamely jelölt vagy párt ne-
vében SmS-eket küldőket is 
keményen megbüntetik.

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

A rendőrség figyelmez-
tet: a megvesztegetés 
és a törvénytelen voks 

börtönt jelent. Kérik a lakókat, 
bárki bármilyen választási rend-
ellenességet észlel, rögtön tár-
csázza a 112-es sürgősségi hívó-
számot. Az Állandó Választási 
Hatóság ugyanakkor arra hívja 
fel mindenki figyelmét, hogy a 
választások alatt elkövetett csa-
lásokért hat hónaptól hét évig 

terjedő börtönbüntetés szabha-
tó ki. Igen hosszú az elkövethető 
bűncselekmények sora: hat hó-
naptól öt évig terjedő börtön-
büntetést kaphatunk, ha valakit 
megakadályozunk abban, hogy 
szavazzon. Legtöbb három évvel 
„jutalmazhatnak” abban az eset-
ben, ha megszegjük a szavazásra 
vonatkozó titoktartást. Öt év jár 
akkor, ha többször voksolunk, 
vagy ha a szavazás napján, hogy 
voksolásra bírjunk személyeket, 
különböző „figyelmességekben”, 
ajándékokban részesítjük őket, 
vagyis börtönbe kerülhetünk, 
ha megvesztegetjük őket, ha 
célzottan kérjük őket, hogy egy 
adott személyre, vagy politikai 
formációra voksoljanak, és ezért 
cserébe adunk vagy ígérünk is az 
illetőnek pénzt vagy anyagi java-
kat. Szintén bűncselekménynek 
számít, ha négynél több szava-
zócédulát igyekszünk az urnák-
ba juttatni, vagy amennyiben 

hamis személyi igazolvánnyal, 
netán hamis névvel próbálunk 
szavazni. Jó tudni ugyanakkor 
azt is, hogy a törvény szigorított 
betűi a kampánycsend megsze-
gését sem nézik jó szemmel: a 
választások napján „házaló-
kat”, célzott üzenetű SMS-eket 
küldőket is büntetik. Mint 
Gheorghe Filip, a megyei rend-
őrség sajtószóvivője lapunkkal 
tudatta, a kampánycsendben 
„kopogtatókat”, voksra buzdító-
kat, illetve valamely jelölt vagy 
párt nevében SMS-eket küldő-
ket büntetni fogják: tettükért 
jelentős pénzbírság róható ki. A 
sajtófelelős érdeklődésünkre azt 
is tudatta, tegnapig a választá-
si kampány Hargita megyében 
nagyjából a törvényes kereteken 
belül zajlott, összesen tizenöt 
esetet jeleztek a rendőrségnek, 
melyek zöméről kiderült, a fel-
jelentés alaptalan volt, a többit 
pedig kihágásnak sorolták be. 

SZéKeLyUdvArHeLy FüggetLen tAnácSoSjeLöLtje 

Lukács László két fegyvere: a vállalkozók és a média

HeLyHAtóSági váLASZtáSoK 

Sittre kerülhetnek a csalók 
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A megvesztegetés és a törvénytelen voks börtönt jelent illusztráció
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Hirdetések

www.udvarhelyirmdsz.ro

IGAZI EREDMÉNYEK, VALÓS TERVEK!

www.buntalevente.ro

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

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

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

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

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

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

Folytatjuk a családorvosi rendelők további felszerelését kis laboresz-
közökkel.

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

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

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

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

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

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

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

korszerűsítését.
18.  A civil szervezetekkel partnerségben gazdaszövetséget hozunk 

létre.
Bunta Levente

MEGÚJULÓ SZÉKELYUDVARHELYÉRT!

Bunta Levente és csapatának vállalásai
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tornai Ferenc, 

50 éves, nyugdíjas

a hét kérdése  elmegy szavazni?

Mindig el szok-
tam menni, így most 
hétvégén is termé-
szetesen szavazni fo-
gok. Mindenkinek 
kötelessége lenne 
megjelölni azt, aki-
ről úgy gondolja, 
hogy a legmegfele-
lőbben fogja vezetni 
a várost, hiszen ettől 
függ, hogy merre 
halad vagy fordul a 
jövőnk.   

Mindenkinek el 
kellene menni, ez 
nem kellene kérdés 
legyen senkinek, 
hiszen az emberek 
jövőjéről és kör-
nyezetéről van szó. 
A mi jólétünk függ 
attól, hogy ki fogja 
tovább vezetni a kö-
zösséget. Én mindig 
el szoktam menni, 
és most hétvégén is 
ott leszek. 

Bot Fülöp, 

38 éves, gondnok

Elmegyek sza-
vazni, hisz fontos 
a közösségnek, és 
mindenki ezt kel-
lene tegye, mert ha 
nincs megelégedve 
a környezetével, ak-
kor el kell menjen 
és arra szavazzon, 
aki változást tud 
teremteni akár jó, 
akár rossz irányba. 
Mindenképp a mi 
jólétünkről szól. 

jakaB ÁrpÁd, 

18 éves, diÁk

Ahhoz, hogy el-
érjünk valami kis 
változást a környe-
zetünkben szerin-
tem el kell menni, 
és arra az emberre 
kell szavazni, aki el 
tudja érni azt. Elme-
gyek szavazni, mert 
fontos, hiszen jobbá 
tehetjük a várost, ha 
meg az ellenkezője 
történik, akkor nem 
rajtam múlt. 

Focsa gaBriela, 

23 éves, diÁk

270 896 választópolgárt várnak vasárnap az urnák elé

Csendes kampány
polgármesterválasztások vidéken

Félszáz jelentkező 23 helyre
országos szinten a legcsende-
sebb választási kampány hargi-
ta megyében volt, a választási 
előkészületek pedig menetrend 
szerint zajlottak. megyeszinten az 
állandó választói névjegyzékeken 
270 896 választópolgár szerepel, 
akik összesen 272 körzetben ad-
hatják le szavazatukat.

HN-összefoglaló

Hargita megyében 15 beje-
lentés érkezett a rendőr-
séghez a választási törvény 

előírásai megszegésének kérdésében: 
három esetben bűnvádi eljárást indí-
tottak, 12 esetben pedig szabálysér-
tést állapítottak meg és pénzbírságot 
róttak ki – közölte a Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva Filip Gheorghe 
rendőrségi szóvivő.

– E számok alapján kijelenthet-
jük, hogy Hargita megyében zajlott 
országos szinten is a legcsendesebb 
választási kampány – nyugtázta a 
szóvivő.

1088 pecsét
A választások megszervezésének 

zavartalanságát emelte ki Pănescu 
Adrian, Hargita Megye Prefektusi 
Hivatalának szóvivője. Mint mond-
ta, az általa képviselt intézmény felel 
a választások megszervezéséért, kar-
öltve a helyi hatóságokkal.

– Mindvégig nagyon jó volt az 
együttműködés a polgármesteri hi-
vatalokkal, a jegyzőkkel, valamint a 
választási bizottságokba kinevezett 
személyekkel – hangsúlyozta.

Elmondta azt is, hogy megyei 
szinten 270 896 választópolgárt 
tartanak nyilván az állandó válasz-
tói névjegyzékeken, a szavazatokat 
pedig 272 szavazókörzetben lehet 
leadni. Ehhez 297 000 szavazóla-
pot nyomtattak mind a négy típus-
ból – ugyanis minden választópol-
gár négy szavazólapot kap kézhez: 
egyet-egyet a polgármester és a helyi 
tanács, illetve a megyei tanács elnöke 
és a megye tanács megválasztására. 
A törvény rendelkezései szerint az 
állandó választói névjegyzékekben 
szereplő választópolgá rok számánál 
10 százalékkal több szavazólapot 
kellett nyomni. A szavazólapokon 

feltüntetett nevek helyességét a helyi 
bizottságok ellenőrizték.

Továbbá 1088 ’VOTAT’ feliratú 
szavazópecsétet kap összesen a 272 
szavazókörzet, illetve egy-egy kont-
rollpecsétet, amellyel a szavazólapo-
kat érvényesítik, mielőtt a választó-
polgár kézhez kapná azokat.

Őrzött helyiségek
A szavazólapokat, pecséteket, 

űrlapokat, s más, a választások lebo-
nyolításához szükséges anyagokat 
ma veszik át a helyi bizottságok el-
nökei, a szavazóhelyiségek őrzését 
pedig a rendőrség és a csendőrség 
közösen végzi – tájékoztatott a pre-
fektusi hivatal szóvivője.

A szavazóhelyiségeket vasárnap 
reggel 7 órakor nyitják és 21 óráig 
fogadják a választópolgárokat. A 
nyitvatartási idő hosszabbítását csak 
a központi választási bizottság ren-
delheti el a helyi bizottságok indo-
kolt kérése alapján.

3283 jelölt
A megye 67 polgármesteri 

székéért 164 jelölt szállt verseny-
be. Legtöbb jelöltet az RMDSZ 
állított, szám szerint 61-et, az 
MPP 30-at, az EMNP 21-et. A 
pártok jelöltjei közül a legtöbben 
– heten – Gyergyóvárhegy pol-
gármesteri tisztségéért versenyez-
nek, hat-hat pártjelölt pályázta 
meg Csíkszereda, Maroshévíz, 
Ba lánbánya polgármesteri székét. 
Egyetlen polgármesterjelöltet 
ál lítottak a pártok 21 telepü-
lésen, Székelyderzsben pe-
dig egyetlen párt sem indított 
polgármesterjelöltet.

A helyi és a megyei tanács meg-
választására a 67 önkormányzatban 
és a megyei tanácsban összesen 113 
teljes jelöltlistát tettek le a pártok. Az 
RMDSZ 47 teljes listát, az MPP 27-
et, az EMNP pedig 12-t állított.

A megyében 18 párt és pártszö-
vetség összesen 3283 jelöltet állított, 
az RMDSZ jelöltjeinek száma 1069, 
az MPP-é 668, az EMNP-é 483.

Bizakodó pártok
A pártok képviselői bizakodva 

néznek a vasárnapi megmérette-

tés elé.
– Bízom benne, hogy a lakosság 

értékeli az eddigi munkánkat, és még 
több mandátumot megszerzünk, 
mint a korábbi választáson – jelen-
tette ki Borboly Csaba, a Románi-
ai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) Hargita megyei egyez-
tető tanácsának soros elnöke. – Így 
szeretnénk, ha a megyei tanácsban 
kétharmados többségünk lenne, és 
az RMDSZ-es polgármesterek szá-
mát tízzel szeretnénk növelni.

Hasonlóképpen derűlátó az 
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 
Hargita Megyei Szervezetének elnö-
ke, György László is:

– Fogunk meglepetéseket szerez-
ni a helyhatósági választásokon – je-
lentette ki, hozzáfűzve –, tisztességes 
képviseletünk van a legtöbb telepü-
lésen, és reméljük, hogy az emberek 
többsége is minket választ majd.

Papp Előd, az EMNP alelnö-
ke hozzáfűzte: véleménye szerint a 
választásokon jól fognak szerepelni 
a néppárt jelöltjei, félévnyi munka 
után van amit felmutatniuk .

Az MPP felkészült arra, hogy 
átvegye az irányítást székelyföldi ön-
kormányzatok többségében – jelen-
tette be korábban a párt vezető tiszt-
ségviselői. Salamon Zoltán, az MPP 
megyetanácselnök-jelöltje korábban 
a közszereplők iránti bizalom helyre-
állítását jelölte meg célként.

udvarhelyszék 23 községében 
összesen 50 polgármesterjelölt 
várja vasárnap a szavazatokat. 
Bár hét településen előre tudni, 
ki fogja a következő négy évben 
(is) irányítani az önkormány-
zatot, az érintett polgármes-
terjelöltek figyelmeztetnek: a 
biztos győzelem tudatában sem 
szabad félvállról venni a szava-
zást.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Négy évvel ezelőtt 
Udvarhelyszék 23 köz-
ségének polgármesteri 

székéből 14-et az RMDSZ szer-
zett meg, ötöt az MPP, négyet 
pedig független jelölt nyert. 
Szentábrahám és Újszékely kivé-
telével minden község vezetője 
újráz, bár az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy a négy volt független 
polgármester közül három már az 
RMDSZ színeiben próbálkozik, 
míg egy MPP-s elöljáró ezúttal 
függetlenként pályázza meg a fa-
lusi bársonyszéket. A kivételt Új-
székely és Szentábrahám leköszö-
nő polgármesterei képezik.

A legtöbb jelöltet, huszonket-
tőt, az RMDSZ indítja, míg az 
MPP tíz, a néppárt pedig hat köz-
ségben pályázza meg a polgármes-
teri széket, Kányádban és Újszéke-
lyen pedig közös jelölttel próbál-
kozik a két kisebbik párt. Az igazi 
kakukktojást Székelyderzs jelenti, 
itt egyik párt sem indít jelöltet, 
két független harcol egymással. 
Független jelöltekkel további há-
rom községben találkozunk még: 

Kápolnásfaluban, Zetelakán és 
Újszékelyen. (Ez utóbbi telepü-
lésen nem kevesebb mint hárman 
szállnak harcba, amúgy az alig 
700 fős településen a legkemé-
nyebb a harc, összesen hat polgár-
mesterjelölt indul.) Végül román 
pártlistán három településen pró-
bálkoznak: Románadrásfalván, 
Szentábrahámon és Újszékelyen. 
A huszonhárom udvarhelyszéki 
községben ötvenen indulnak a 
polgármesteri székért.

Ellenfél nélkül
Bár a szavazás még el sem kez-

dődött, hét község esetében már 
előre tudjuk, ki fogja a következő 
négy évben is irányítani a telepü-
lést. Kivétel nélkül RMDSZ-es 
polgármesterek mondhatják el, 
hogy a vasárnapi választásra nem 
akadt kihívójuk: Korondon Kato-
na Mihály, Lövétén Lázár Zoltán, 
Oroszhegyen Bálint Elemér Imre, 
Nagygalambfalván Gyerkó Leven-
te, Homoródalmáson Rigó Mi-
hály, Siménfalván Péter Zoltán és 
Oklándon Cseke Miklós. Az em-
lített települések vezetői azonban 
figyelmeztetnek: annak ellenére, 
hogy az „új” polgármester kiléte 
nem kérdés, a szavazást még vélet-
lenül sem szabad félvállról venni. 
Egy község jövője nem kizárólag a 
vezetőjén múlik, kell hozzá egy jól 
működő helyi tanács is, és az sem 
mindegy, hogy megyei tanácsba 
kik kerülnek be, tehát minden sza-
vazat rendkívüli fontossággal bír – 
ne feledjük el, 2008-ban Fenyéden 
alig hat szavazaton múlott a pol-
gármester kiléte.

Hét községnek már ismert az „új” polgármestere illusztrÁció
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Kijavították a hibákat a DJ 132 
szentegyházi szakaszán, ahol 
a leterített aszfaltréteg már 
meghibásodott. A munkálatok 
ellenértékét a mulasztó kivite-
lező garanciapénzéből tartják 
vissza, a sikeres befejezés ér-
dekében pedig új közbeszerzési 
eljárást írnak ki.

HNU-információ

Az eddigi kivitelezővel való, 
múlt pénteken bejelentett 
szerződésbontás után 

Hargita Megye Tanácsa a nyári 
karbantartásra szánt alapokból ja-
víttatta ki a hibás útszakaszt, de a 
mulasztó kivitelező garanciapén-
zéből visszatartja a munkálatok 
ellenértékét. A javításra egyrészt 
közlekedésbiztonsági okokból 
volt szükség, másrészt megakadá-
lyozza a gödrök mélyülését.

– A megyei tanács a lehető 
leghamarabb új közbeszerzési 

eljárást ír ki a sikeres befejezés 
érdekében, mert rendkívül fon-
tos, hogy a sikertörténetként 
indult, országszinten első, uni-
ós pénzből felújított megyei út 
projektje akként is fejeződjön 
be. Erre csak úgy van lehetőség, 
hogy a felújításból még hátralé-
vő tizenöt százaléknyi munkát 
minél hamarabb elvégezzük, 
hogy ne veszítsük el az uniós 
támogatást. Ennek érdekében 
Hargita Megye Tanácsa kész bí-
rósági úton is érvényt szerezni 
igazának. Adva van egy olyan 
fejlesztési lehetőség, amely nem 
az adófizetők pénzén történ-
ne, ezért mindent megteszünk, 
hogy élni tudjunk vele – mond-
ta Borboly Csaba.

Az elmúlt három évben a 
felújításnak köszönhetően bein-
dult a tömegközlekedés, egyre 
többen építkeznek a térségben, 
másrészt javult Székelyföld dél-

nyugati részének átjárhatósága, 
Brassó megye irányába további 
gazdasági fejlődést gerjesztve. A 
teljességéhez a már felújított 21,6 
kilométernyi úton kívül mindösz-
sze négy kilométer leaszfaltozása 
és négy híd megépítése szükséges, 
amihez további 8 millió lej befek-
tetése szükséges a DJ 132 megyei 
út teljes felújításához. Ez mintegy 
4 kilométernyi aszfaltozást jelent, 
illetve hátravan négy híd építése, 
valamint a közlekedésbiztonsági 
munkálatok: szalagkorlátok, út-
festés elvégzése. 

Az útfelújítás új kivitelezővel 
való folytatása legjobb esetben 
is csak a nyár közepén esedékes, 
ezért elővigyázatosságból, hogy 
az uniós támogatás ne apadjon 
el, a megyei tanács a finanszíro-
zási szerződés meghosszabbítá-
sát kérte a projekt lebonyolítását 
felügyelő Regionális Fejlesztési és 
Turisztikai Minisztériumtól. 

Hosszú idő után, végre jó úton 
közelíthetik meg a Kányád köz-
séghez tartozó Ábránfalvát az 
ott élők, vagy azok, akik a fes-
tői környezetben kívánják töl-
teni a  hétvégét. A felújított DC 
30-as számú, Miklósfalva és 
Ábránfalva közötti útszakaszt 
június 7-én adták át.

HNU-információ

Március 22-i ábránfalvi 
látogatása alkalmával ta-
lálkozott Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke 
György Sándor kányádi polgár-
mesterrel, valamint az ábránfalvi 
lakosokkal, és tájékozódott az útvi-
szonyokról. Az utat évek óta elmos-
ta az eső, a sár miatt gyakran alig 
lehetett megközelítni a települést. 
Az ábránfalviak akkori kérésének 
eleget téve sikerült közel 90 ezer 
lejt lehívni az állami költségvetés-
ből a négykilométeres útszakasz 

alapozására, kövezésére és átereszek 
kialakítására. Ezt kiegészítve a helyi 
tanács 19 ezer lejes hozzájárulásával 
sikerült elvégezni a településen kí-
vüli felújítási munkálatokat, a helyi 
lakosok pedig a településen belüli 
munkálatok költségét állták.

György Sándor polgármester 
az út átadásán kiemelte a helyi la-
kosok hozzájárulásának fontossá-
gát, azt, hogy nemcsak elvárják a 
segítséget, hanem a munkához is 
odaállnak. 

– Az elmúlt négy évben igye-
keztünk megtenni a tőlünk telhe-
tőt, hogy a sok kis települést magá-
ban foglaló községünk minden te-
lepülése fejlődhessen. Köszönöm 
a lakosok segítségét, köszönöm a 
megyei tanács, a képviselők, sze-
nátorok segítségét. Sok teendőnk 
van még, kérem, tiszteljenek meg 
bizalmukkal, hogy folytathassuk 
az elkezdett munkát – mondta az 
út átadásán a polgármester.

Borboly Csaba tanácselnök a 
közösségi összefogásban rejlő erő 
fontosságát hangsúlyozta.

– Az elmúlt négy évben szem-
léletváltással igyekeztünk azok 
mellé a helyi kezdeményezések 
mellé állni,  amelyek esetében – 
mint az ábránfalvi út is –  a helyiek 
is odatették a maguk részét. Kis fal-
vaink éppen olyan fontosak, mint 
a nagyobb falvak, ezért 2008 óta 
nagyobb figyelmet fordítottunk a 
fejlesztésükre, így Kányád község 
településein is sikerült beruházá-
sokat megvalósítanunk – mondta 
a tanácselnök.

Borboly Csaba szerint, ha ősszel 
sikerül az RMDSZ-nek ismét kor-
mányra kerülni, akkor vállalhatják 
azt is, hogy az ábránfalvi utat leasz-
faltozzák (erre a terveket el is készí-
tette a polgármesteri hivatal).

A járhatóvá tett útra Barabás 
Domokos helyi református tiszte-
letes adta áldását. 

ÚJ Közbeszerzést írnAK Ki

Mulasztásáért fizet a kivitelező

A helyieK is segítetteK

Jó az út Ábránfalva felé

közélet

Körkép
Hirdetések

Az őszi eredményektől függ az aszfaltozás
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Magyar 

állampolgárok 
részére!

Érettségizzen
a Kölcsey 

Ferenc 
Gimnáziumban 

magyar nyelven, 
levelező 

tagozaton!
A tananyag elsajátításához 

szükséges foglalkozásokat az 
Ön romániai lakóhelyén, vagy 
annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj 
nincs!

Érdeklődni lehet:
Mihály Ilona, 
Mihály Lajos 

oktatásszervezőknél
0744–310140, 
0747–530835, 
0764–998679
e-mail: info@

kolcseylevelezo.hu

BEIRATKOZÁS:
KÉTHETENTE, június 5- 

től kezdődően a következő-
képpen:

keddenként: Csíkszere da, 
Joannes Kájoni Közgazdasági 
Iskolaközpont, Taploca út 
22., 16–18 óra között;

szerdánként: Székely-
keresztúr, Orbán Balázs El-
méleti Líceum, Hargita utca 
14., 15–16.30 óra között;

Székelyudvarhely, Kós 
Károly Szakközépiskola, 
Nicolae Bălcescu utca 35/A, 
17–19 óra között;

csütörtökönként: Gyer-
gyószentmiklós, Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium, 
Gyilkostó sugárút 149., 16–
18 óra között.



Kevés élelmiszer Kap öKo minősítést

Bővülés előtt 
a biotermékpiac

a jelenleg művelt 300 ezer hektárról a szaktárca vára-
kozása szerint rövid időn belül 750 ezer hektárra nő a 
romániai biominősítésű termőföldterületek nagysága. 
ezzel szemben a hazai piacra kerülő élelmiszerek csu-
pán alig 1 százaléka rendelkezik öko-tanúsítvánnyal.

Hírösszefoglaló

Az elmúlt évhez képest megduplázódott a biotermesztéssel 
foglalkozó gazdák száma Romániában – derül ki a Bio-
Románia – Ökogazdálkodók Országos Szövetségének 

jelentéséből. A kolozsvári Krónika napilap által idézett adatok 
szerint míg tavaly valamivel több mint 10 ezer termelő szerepelt 
a nyilvántartásban, idén már 20 350 gazda foglalkozik ellenőr-
zött biogazdálkodással.

A jelentésből az is kiderül, hogy idáig a Romániában eladás-
ra kerülő élelmiszerek alig egy százaléka kapta meg a biotermék 
minősítést. Tekintettel arra, hogy a világ bioterületének mintegy 
22 százaléka az EU-ban található, nagy fejlődésnek számít, hogy 
Románia 2011-ben 300 ezer hektár, műtrágya- és vegyszer fel-
használása nélkül megművelt területtel rendelkezik, illetve ennyi 
területen folyt biotermesztés – mutatott rá Marian Cioceanu, 
a Bio-Románia igazgatója, aki szerint az ilyenfajta termelésbe 
bevont területek mérete évről évre fokozatosan növekszik. A 
szakember véleménye szerint a folyamatot késlelteti, hogy átlag 
kétesztendős átállási idő miatt évekbe telik, amíg egy földterület 
és a rajta előállított termék megkapja a bio minősítést.

A nyilvántartott adatok szerint Romániában ellenőrzött 
biogazdálkodással megközelítőleg 10 ezer gazda foglalkozik. 
„A legnagyobb problémát még mindig az jelenti, hogy egyelő-
re nyersanyagot exportálunk, kész ökotermékekről még nem 
beszélhetünk” – magyarázta Cioceanu, aki szerint a román 
kormány még mindig nem fektet elég hangsúlyt a biogazdálko-
dás támogatására. Romániából főként a gabonafélék, az olajos 
magvak, az erdei gyümölcsök, a gombafélék, valamint a tejből, 
mézből és a napraforgóolajból előállított termékek kerülnek a 
külföldi piacokra. A Romániában előállított bioélelmiszereken 
a gazdálkodók idéntől új csomagolócímkét használnak, mely 
igazolja, hogy ellenőrzött biotermékről van szó.

Az elmúlt évben 200 millió euró értékben exportáltak bio-
termékeket a romániai gazdák, ez az érték kétszerese a korábbi 
évinek – jelentette be Daniela Rebega, a mezőgazdasági tárca 
ökomezőgazdaságért felelős tanácsadója. A biotermékek legna-
gyobb részét Németországba, Olaszországba, Görögországba, 
Svájcba, Hollandiába és Franciaországba szállították. A mező-
gazdasági minisztérium tervei szerint a biotermékek termeszté-
sére használt terület rövidesen 750 ezer hektárra nő.
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a szeszélyes időjárás miatt ro-
mániában a búza esetében 11, 
míg a kukorica esetében közel 10 
százalékos terméscsökkenéssel 
számolnak a szakemberek – derül 
ki egy áprilisban készült nemzet-
közi jelentésből. az utóbbi napok 
esőzései miatt viszont a vetéskul-
túrákban keletkezett kár immár 
victor ponta miniszterelnök sze-
rint is nagyobb lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Biztosra veszik a hazai gazdák 
és agrárszakemberek, hogy 
nem ismétlődnek meg idén 

a tavalyi rekordszámba menő me-
zőgazdasági terméseredmények. De 
a rendkívül szeszélyes időjárás miatt 
más európai országokban is gyen-
gébb hozamokra számítanak. Mint 
állítják, a vegetációs időszak kezde-
tén a szárazság, a csapadékhiány oko-
zott gondot, most pedig az esőzés 
bősége. Egyes európai országokban 
bizonyos kultúrák esetében tetőzte a 
bajokat a május eleji korai fagy is – 
így például Magyarországon –, ahol 
a zöldség- és gyümölcstermesztő 
gazdák szenvedtek jelentős károkat.

A vetéskultúrák közül a legna-
gyobb károk elsőként a repceter-
mesztőket érték: az olajos növény-
nyel bevetett területek nagy része 
például Románián kívül Nyugat-
Európa számos országában odalett. 
Azt követően a gabonafélék tekin-
tetében közöltek borúlátó előrejel-
zéseket a szakhatóságok. Egy nem-
zetközi érdekvédelmi szervezet áp-
rilis végén készült jelentése szerint 

Európa tíz legjelentősebb gabona-
termesztő országában a búzatermés 
összességében mintegy 800 ezer 
tonnával fog visszaesni, míg a ku-
korica terméseredménye tavalyhoz 
képest idén több mint 1,1 millió 
tonnával fog csökkenni. A búza- és 
a kukoricatermesztés terén is élen 
járó Franciaországban például a 
takarmánynövény esetében 3 szá-
zalékos terméskieséssel számolnak. 
De mindkét gabonaféleség eseté-
ben gyengébb terméseredményre 
lehet számítani Németországban, 
Ausztriában és Csehországban is, 
míg Olaszországban és Bulgáriában 
főként a kukorica esetében várnak 
terméscsökkenést. A jelentésben 
feltüntetett tíz európai ország közül 
a szakemberek Romániában szá-
mítanak a legnagyobb visszaesésre: 
a búza esetében 11, a kukorica ese-

tében pedig 9,6 százalékosra. Az 
elmúlt napok esőzései nyomán víz 
alá került termőterületek kapcsán 
egyébként immár Victor Ponta 
kormányfő is jelentős mezőgazda-
sági károkról számolt be.

Vannak azonban olyan orszá-
gok is, amelyek esetében jobb ter-
méseredményekre lehet számíta-
ni, mint a tavaly. Így például Spa-
nyolországban a becslések szerint 
19 százalékkal nagyobb lesz a bú-
zatermés és 2 százalékkal a török-
búzáé. Dániában a tavalyinál 17 
százalékkal nagyobb búzatermés-
re számítanak. Magyarországon 
a belvizek miatt a búza esetében 
28 százalékos visszaesésre lehet 
számítani, ám a kukorica eseté-
ben a terméshozam várhatóan 3,5 
százalékkal lesz nagyobb, mint 
2011-ben.

Agrárgazdaság
európa-szerte Kisebb termésre számítanaK a gazdáK

Borúlátó termésbecslések

> Sapientia-kutatás: mikrobiális oltó-
anyaggal váltanák ki a műtrágyákat. Neves 
agrárszakemberek előtt, szakmai kerekasztal-
beszélgetés keretében mutatták be a napok-
ban a Sapientia egyetem kutatói azt a saját 
fejlesztésű mikrobiális talajoltóanyagot, 
amely kétéves munka eredményeként az 
Eu rópai Unió támogatásával, a gazdasági 
versenyképesség növelése és a tudásalapú 
gazdaság fejlesztése program keretében jött 
létre. A POS-CEE 469/11817 szám alatt tá-
mogatott projekt eredményeit a tudomány-
egyetem Műszaki és Társadalomtudományi 
Ka rának oktatói és kutatói a Corax Bioner 
Ceu Rt. képviselőivel közösen ismertették. 

A tudományos kutatási pályázat keretében 
négy különböző hatású, saját izolálású mik-
roorganizmus-törzseken alapuló mikrobiális 
oltóanyag-javaslatot prezentáltak a kutatók, 
az eredményeket egyúttal szakmai vitára is 
bocsátották. A kerekasztal-megbeszélésen 
Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazda-
sági Igazgatóság vezetője mellett részt vett 
Máthé Emma, a Hargita Megyei Agrárka-
mara igazgatója, Gálfi Nándor, a Csíksze-
redai Burgonya Kutatóintézet igazgató, az 
MTA-KAB Agrártudományi Szakbizottság 
részéről dr. Tiboldi István elnök, dr. Bedő 
Imre nyugalmazott agrármérnök, kutató, a 
csíkszeredai burgonyatermesztési kutatóállo-

más létrehozója, illetve dr. Antal Attila nyu-
galmazott állatorvos és Tánczos Barna, a me-
zőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium 
korábbi államtitkára is. A résztvevők méltat-
ták az alkalmazott kutatások jelentőségét, és 
egyetértettek abban, hogy kiemelten fontos 
a helyi, jellegzetes viszonyoknak megfelelő 
talajoltóanyag előállítása, amelyet sikerrel 
lehet alkalmazni a régióban. A szóban for-
gó mikrobiális oltóanyagok kiválthatnák a 
mezőgazdaságban használt műtrágyákat és 
peszticideket, amelyek beszerzése a gazdák 
részéről nemcsak jelentős anyagi ráfordítást 
igényel, de környezetszennyező és egészség-
károsító hatásaik is egyaránt ismertek.hí
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Aszályos ősz után csapadékbőséges tavasz: alacsonyabb búza- és kukoricaterméssel számolnak a gazdák fotó: domján levente

Korondi bioméz a bukaresti IndAgrán. Jó hírét viszik az ökotermékeknek

hargitanépe

több mint 200 ezer hektárra kértek támogatást

Többen és nagyobb földparcellákra igényeltek idén területalapú 
támogatást a Hargita megyei gazdák – derül ki a megyei kifizetési 
ügynökségek lapunk rendelkezésére bocsátott adataiból. Hargita me-
gyében az első, május 15-én lejárt határidőig 29 937 gazda támogatási 
kérését jegyezték, összesen több mint 187 ezer hektáros területnagy-
ságra, ám a határidőt követően, a késve érkezők támogatásigénylésével 
együtt a kérések száma több mint 30 ezer gazdára rúgva területlefedés 
szempontjából átlépte a 200 ezer hektáros nagyságrendet. „Térségi 
leosztás terén a legtöbb SAPS-támogatási kérés Udvarhelyszék vidé-
kéről érkezett – közel 7 ezer gazdától összesen 30 500 hektárra –, míg 
Székelykeresztúr vidékéről több mint 3200 gazda 17 800 hektárra, 
Gyergyó térségéből 5100 gazda 22 ezer hektárra, Maroshévíz környé-
kéről 3600 gazda 13 ezer hektárra, míg a Csíki-medencéből mintegy 
10 500 gazda megközelítőleg 44 ezer hektárra kért támogatást” – rész-
letezte Haschi András, a Hargita megyei APIA igazgatója.
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A szeszélyes időjárás miatt Ro-
mániában a búza esetében 11, 
míg a kukorica esetében közel 
10 százalékos termés csökkené-
sével számolnak a szakemberek 
– derül ki egy áprilisban készült 
nemzetközi jelentésből. Az utób-
bi napok esőzései miatt viszont a 
vetéskultúrákban keletkezett kár 
immár Victor Ponta miniszterel-
nök szerint is nagyobb lesz.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Biztosra veszik a hazai gazdák 
és agrárszakemberek, hogy 
nem ismétlődnek meg az 

idén a tavalyi rekordszámba menő 
mezőgazdasági terméseredmények. 
De a rendkívül szeszélyes időjárás 
miatt más európai országokban is 
gyengébb hozamokra számítanak. 
Mint állítják, a vegetációs időszak 
kezdetén a szárazság, a csapadékhi-
ány okozott gondot, most pedig az 
esőzés bősége. Egyes európai orszá-
gokban bizonyos kultúrák esetében 
tetőzte a bajokat a május eleji korai 
fagy is – így például Magyarorszá-
gon – ahol a zöldség- és gyümölcs 
termesztő gazdák szenvedett jelen-
tős károkat.

A vetéskultúrák közül a leg-
nagyobb károk elsőként a rep-
cetermesztőket érték: az olajos 
növénnyel bevetett területek nagy-
hányada például Románián kívül 
Nyugat-Európa számos országában 
odalett. Azt követően a gabonafélék 
tekintetében közöltek borúlátó elő-
rejelzéseket a szakhatóságok. Egy 
nemzetközi érdekvédelmi szervezet 

április végén készült jelentése sze-
rint Európa tíz legjelentősebb ga-
bonatermesztő országában a búza-
termés összességében mintegy 800 
ezer tonnával fog visszaesni, míg a 
kukorica terméseredménye tavaly-
hoz képest idén több mint 1,1 mil-
lió tonnával fog csökkenni. A búza 
és a kukorica termesztés terén is 
élenjáró Franciaországban például 
a takarmánynövény esetében 3 szá-
zalékos termés kieséssel számolnak. 
De mindkét gabonaféleség eseté-
ben gyengébb terméseredményre 
lehet számítani Németországban, 
Ausztriában és Csehországban is, 
míg Olaszországban és Bulgáriában 
főként a kukorica esetében várnak 
termelés csökkenést. A jelentésben 
feltüntetett tíz európai ország közül 
a szakemberek Romániában szá-
mítanak a legnagyobb visszaesésre: 

a búza esetében 11, a kukorica ese-
tében pedig 9,6 százalékosra. Az 
elmúlt napok esőzései nyomán víz 
alá került termőterületek kapcsán 
egyébként immár Victor Ponta 
kormányfő is jelentős mezőgazda-
sági károkról számolt be.

Vannak azonban olyan orszá-
gok is, amelyek esetében jobb ter-
méseredményekre lehet számítani, 
mint a tavaly. Így például Spanyol-
országban a becslések szerint 19 
százalékkal nagyobb lesz a búzater-
més és 2 százalékkal a törökbúzáé. 
Dániában a tavalyinál 17 százalék-
kal nagyobb búzatermésre számí-
tanak. Magyarországon a belvizek 
miatt a búza esetében 28 százalékos 
visszaesésre lehet számítani, ám a 
kukorica esetében a terméshozam 
várhatóan 3,5 százalékkal lesz na-
gyobb, mint 2011-ben.

Agrárgazdaság
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EuRóPA szERtE kisEbb tERmésRE számítAnAk A gAzdák

Borúlátó termésbecslések
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hargitanépe

több mint 200 ezer hektárra kértek támogatást

Többen és nagyobb földparcellákra igényeltek idén területalapú támo-
gatást a Hargita megyei gazdák – derül ki a megyei kifizetési ügynök-
ségek lapunk rendelkezésére bocsátott adataiból. Hargita megyében 
az első, május 15-én lejárt határidőig 29.937 gazda támogatási kérését 
jegyezték, összesen több mint 187 ezer hektáros területnagyságra, ám a 
határidőt követően, a késve érkezők támogatás igénylésével együtt a ké-
rések száma több mint 30 ezer gazdára rúgva területlefedés szempont-
jából átlépte a 200 ezer hektáros nagyságrendet. „Térségi leosztás terén 
a legtöbb SAPS-támogatási kérést Udvarhelyszék vidékéről érkezett – 
közel 7 ezer gazdától összesen 30.500 hektárra –, míg Székelykeresztúr 
vidékéről több mint 3200 gazda 17.800 hektárra, Gyergyó térségéből 
5100 gazda 22 ezer hektárra, Maroshévíz környékéről 3600 gazda 13 
ezer hektárra, míg a Csíki medencéből mintegy 10.500 gazda megkö-
zelítőleg 44 ezer hektárra kért támogatás” – részletezte Haschi András, 
a Hargita megyei APIA igazgatója.
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Sport

> Kosárlabda. Szerda este újabb 
gyűlést tartott a Román Kosárlabda-
szövetség. Ezen eldöntötték, hogy a 
következő bajnoki idényre való beneve-
zési határidő július 2. Ugyancsak július 
2-án tartják meg az első osztály, illetve 
a Románia-kupa beosztásának sorso-
lását, továbbá ekkor fogják az U23-as 
bajnokság versenynaptárát, illetve lebo-
nyolítási rendszerét kidolgozni. A szer-
dai gyűlésen azonban már eldőlt, hogy 
a 2012/2013-as bajnoki idény október 
6-án kezdődik, míg a kupamérkőzések 
első fordulóit szeptember 26. és október 
2. között rendezik.

> Románia-kupa. A Hargita Megyei 
Labdarúgó-egyesület közzétette, hogy 
a Románia-kupa megyei szakaszának 
döntőjét június 15-én 17 órától rendezik 
Szentábrahámon. A fináléban a házigaz-
da Andycom és a Csíkszeredai VSK fog 
farkasszemet nézni.

> Megyei foci. Hétvégén rendezik 
a megyei labdarúgó-bajnokság utolsó 
fordulóit. A hétvégi műsor: 1-3. helye-
zettek: Csíkszeredai VSK – Szentegyhá-
zi Vasas (holnap, 18); 4-7. helyezettek: 
Székelykeresztúri Egyesülés – Maroshévízi-
Salamási Tudomány (holnap, 18).

> U14-es bajnokság. A Csíkszere-
dai VSK U14-es csapata tegnap reggel 
a második mérkőzését is elveszítette a 
rendező Ceahlăul Piatra Neamţ ellen az 
országos regionális döntőben. A csíkiak 
ezúttal is közel jártak a jó eredményhez, 
ám az utolsó percben a hazaiak két bün-
tetőhöz jutottak, amit értékesítettek is. 
A csoportból a Ceahlăul jutott tovább. 
Eredmények: Csíkszeredai VSK – Bákói 
Aerostar 2–3 /a VSK gólszerzői: Kurkó 
Márk, János Norbert/; Bákói Aerostar 
– Ceahlăul Piatra Neamţ 1–8; Ceahlăul 
Piatra Neamţ – Csíkszeredai VSK 4–2 /a 
VSK gólszerzője: János Norbert/.

> Európa-bajnokság. Ma este 19 órától 
elkezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság 
Lengyelországban és Ukrajnában. Íme a 
hétvégi műsor: ma, A csoport: Lengyel-
ország – Görögország (19, TVR1, M1), 
Oroszország – Csehország (21.45, Dolce 
Sport, M1); holnap, B csoport: Hollandia 
– Dánia (19, TVR1, M1), Németország 
– Portugália (21.45, Dolce Sport, M1); va-
sárnap, C csoport: Spanyolország – Olaszor-
szág (19, TVR1, M1), Írország – Horvát-
ország (21.45, Dolce Sport, Sport1 HU).

Romániában a mérkőzéseket felváltva a 
TVR1 és a Dolce Sport, míg Magyarorszá-
gon az M1 közvetíti.hí
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irányítót igazoltak

Új játékos az SZKC-nál
Irányító-átlövő posztra igazolt egy 
újabb játékost a Székelyudvarhelyi 
KC férfi-kézilabdacsapata. Radu 
Lazăr Kolozsvárról érkezik az 
SZKC-hoz.

A Székelyudvarhelyi KC 
vezetősége megszerezte 
a nyári szünet második 

átigazolásának aláírását. Lau ren-
ţiu Dinescu után még egy ro-
mán válogatott kerettag érkezik 
a bronzérmeshez: Radu Lazăr 
(képünkön) a Kolozsvári U-nál 
szerepelt legutóbb. Az idén a hu-
szonötödik életévét töltő irányí-
tó-átlövő szerepkörben bevethető 
kézilabdázó az elmúlt idényeket 
a Kolozsvári U-nál töltötte. A 
Kincses Város gárdájának 90 gólt 
szerzett a 201 cm magas és 105 
kg-os Radu Lazăr. A kézilabdázó 
a Székelyudvarhelyi KC máso-
dik igazolása a soron következő 

idény előtt, akárcsak Dinescu, az 
új szerzemény is rendre meghívást 
kap a román válogatott bővített 
keretébe. Jelenleg is a B válogatot-
tal készül.

Ma eLdőLhet a nyeRteS KILéte

Továbbra is vezet Kvasina
nem volt túl könnyű a román 
körverseny tegnapi, 7. sza-
kasza, ám a királyetapra ma 
délután kerül sor. a mezőny 
Râm nicu Vâlceáról indul, és a 
transalpina legmagasabb pont-
jáig, az Urdele-hágóig tekernek 
a kerékpárosok. Kvasina ma is 
viselheti a sárga trikót.

Őrült tempót – az első 
órában 46 km/óra át-
lagsebességet – diktált 

a román kerékpáros körverseny 
mezőnye a tegnapi, Szentágota 
és Râmnicu Vâlcea közötti 156 
km-es szakaszon, az első ötven 
kilométeren több szökési kísérle-
tet is meghiúsítottak a kerekesek. 
Végül négy bicajost hagytak el-
szakadni, ám előnyük hiába volt 
három perc, a cél előtt ez csupán 
három másodpercre fogyott, a 
harmadik hely sorsát pedig a cél-
fotó alapján döntötték el. A görög 

SP Tableware kerekese, Ioannis 
Tamouridis nyerte a 7. szakaszt, 
56 versenyző pedig három má-
sodperc hátránnyal ért célba, kö-
zöttük a Tusnad Cycling Team 
csapatának tagjai is.

Matja Kvasina, a TCT kereke-
se továbbra is vezet összetettben, 
előnye két másodperc Andrei 
Nechitával szemben. Ma a kör-
verseny királyetapjára kerül sor, 
a sportolók Râmnicu Vâlceáról 
indulnak, és a Transalpina legma-
gasabb pontjáig, a tengerszinttől 
2145 méterre lévő Urdele-hágóig 
tekernek a kerékpárosok. A sza-
kasz során 126 kilométert tesznek 
meg, a mai etap szintkülönbsége a 
rajt és a cél között 1892 méter, az 
utolsó 27 kilométeren pedig 1570 
méteres szintkülönbséget kell le-
küzdjenek a sportolók.

A 49. román kerékpáros körver-
seny holnap a Szalonta – Margita 
(113 km) szakasszal zárul.

Petres és Virág 
Brassóban

Két játékosától megválik 
a bajnoki címvédő HSC 
Csík szereda jégkorongcsa-

pata, Virág Csanád és Petres Tivadar 
a Brassói Corona által felajánlott 
szerződést választotta. A barcasági 
csapat szurkolói honlapja szerint 
Virág 1500, Petres pedig 1600 eurót 
keres majd havonta új csapatánál.

Horváth László, a Csíkszere-
dai Sportklub vezérigazgatója la-
punknak megerősítette: valóban 
távozik a két hokis a HSC-től, ám 
Petressel kapcsolatosan kifejtet-
te, a hokisnak 2013-ig szerződése 
van a csíkszeredai csapattal. Hor-
váth szerint a két klub még tárgyal 
Petres átigazolásának ügyében.

A csíkszeredai klubvezető 
ugyanakkor arról is tájékoztatott, 
hogy Adorján József és a HSC 
között tárgyalások folynak a hokis 
leigazolásáról, ugyanakkor még 
nem született megállapodás edző-
ügyben. Horváth közölte, egy finn 
szakemberrel tárgyalnak.



lakás

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2-es, kertes családi ház (4 szoba, 25 
ár belterületen + 2 szobás nyári lak 
nagy garázzsal és gazdasági épület-
tel). Gyümölcsöskert és kút van az ud-
varon. Irányár: 35 000 euró. Telefon: 
0742–973300. (22031)

ELADÓ felújított, bútorozott csa-
ládi ház Tusnádfürdőn, a Csukás-tó 
közelében. Telefon: 0745–678050. 
(22019)

ELADÓ Csíkszeredában, a Temes-
vári sugárúton, a park mellett II. eme-
leti, 2 szobás, felújított tömbházlakás 
(saját hőközpont, termopán ablakok). 
Telefon: 0745–619312. (22018)

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

ELADÓ földszinti, 2 szobás tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Testvériség 
sugárút 21. szám alatt. Ára: 20 000 eu-
ró, alkudható. Telefon: 0746–885795. 
(21820)

telek

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

ELADÓ 5000 m2 beltelek 6 km-re 
Csíkszeredától, az udvarhelyi kijárat-
nál. Telefon: 0755–410164. (22039)

ELADÓ közművesített telek Csík-
szeredában, az Apor Péter utcában. 
Telefon: 0747–230283. (22035)

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

ELADÓ 500 m2 telek Zsögödfürdőn. 
Telefon: 0721–681682, 0728–362597. 
(22024)

ELADÓ 30 ár beltelek Taplocán 
(víz, gáz, villany, kanalizálás, közvilá-
gítás a helyszínen). CSERE is érdekel. 
Telefon: 0722–967539.

jármű

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 2006-os évjáratú Opel 
Astra Caravan, dízel, 6 sebességes 
(légkondi, elektromos tükrök, ablakok 
stb.), frissen beírva, hargitai rend-
számmal. Ára: 5650 euró. CSERE is 
érdekel. Telefon: 0744–786147.

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

ELADÓ 2006-os évjáratú Opel 
Astra H 1.7 CDTi, dízel, Euro 4-es, 

fullextrás, frissen behozva, szép álla-
potban, 136 000 km-ben, friss vezér-
léscserével és olajjal. CSERE is érde-
kel. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2004-es évjáratú Opel 
Corsa, benzines, Euro 4-es. Extrák: 
négy légzsák, elektromos ablakok, 
ABS, központi zár, szervo, forgalomba 
beírva, szervizkönyvvel. CSERE is ér-
dekel. Telefon: 0741–534730.

vegyes

Mészkőbánya  ELADÓ vagy KIADÓ 
Homoródalmáson. Telefon: 0744–
798270, 0744–505710.

ELADÓ Erdély története I–III. 
mindössze 145 lejért, házhoz szállítás 
a megyében. Telefon: 0752–301914.

ELADÓK ideálisan tömbház la kás-
ban tartható, rövid szőrű chihuahua 
fajta kiskutyák. Telefon: 0761–121354. 
(22048)

ELADÓK: 55 LE-s traktorok sár-
ga számtáblával, szénasodró-forgató, 
egytengelyes utánfutó és egyso-
ros krumplipergető. Telefon: 0741–
597018, 0266–332553. (22044)

ELADÓ: Deutz traktor, Honda kapá-
lógép, motoros háti permetező, váltó-
eke, kultivátor, Csíkban nevelt tuják és 
ezüstfenyők. Telefon: 0722–342429, 
0749–155155. (22037)

ELADÓ vécépapír- és kéztörlőgyár-
tó gép csomagolóval, információkkal 
a gyártással kapcsolatban. Ára: 1900 
euró. Telefon: 0725–370752. 

ELADÓK fehér díszpostagalamb-fi-
ókák. Telefon: 0755–042543.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓ Grimme HL750 és Grimme 
MK700 pityókaszedők, New Holland 
aratógép, 3, 4,60-as vágóasztallal, 
szecskával, vetőgépek, pityókaválo-
gató, 4, 3 forgóekék, rendforgatók, 
forgóborona, 900 literes permetező. 
Telefon: 0745–923779, 0754–880165. 
(22010)

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

ELADÓ U 650-es traktor – 13 000 
lej; Steyr 45 LE traktor – 12 700 lej; 
International 40 LE traktor – 13 000 
lej; Fiat 55 LE traktor – 16 200 lej; 
Fiat 35 LE traktor – 7500 lej. Telefon: 
0752–135883.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

szolgáltatás

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

VÁLLALUNK teljes körű lakás-
felújítást és kőművesmunkálatokat: 
külső-belső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz-
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag-
parkettázás, csempézés, üvegmoza-
ikozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. 
Vállaljuk a teljes anyagbeszerzést. Te-
lefon: 0721–767651, 0749–037559. 
www.albertconstruct.ro

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 

VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

VÁLLALUNK kedvezményes áron 
szobafestést, mázolást (lépcsőházakat 
is), glettelést, gipszkartonozást, csem-
perakást, hőszigetelést, szalagparketta 
lerakását, valamint teljes körű lakásfel-
újítást igény szerint vagy saját ötlete-
inkkel. Anyagbeszerzésben besegítünk. 
Telefon: 0756–493656. (22000)

A Kisiratosi Máltai Mozgássérült 
központ 18 éven felüli mozgássérültek 
és idős mozgáskorlátozottak gondozá-
sát VÁLLALJA. Telefon: 0257–535174, 
0720–059390.

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk sze-
retett szomszédunk,

BALLA ZOLTÁN

halálhíréről. Ezúton fejezzük ki őszin-
te részvétünket a gyászoló család-
nak. A Müller László u. 13/A lépcső-
ház lakói. (220743)

köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel köszönjük mind-
azoknak, akik drága szerettünk,

DAKÓ JOLÁN
szül. Kovács

temetésén részt vettek és fájdal-
munkban osztoztak. A gyászoló csa-
lád. (22047)

elhalálozás

Hirdetések2012. június 8., péntek  | 13. oldal 

S.C. PRIMULA S.R.L., 
cu sediul în sat Sânmartin nr. 370, com. Sânmartin, jud. Harghita, derulează 
începând cu data de 07.06.2012, procedurile de achiziţii privind proiectul 
ACHIZIŢIE UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 
PEN TRU SECŢIE PANIFICAŢIE ŞI PATISERIE PRIN SCHEMA 
DE AJUTOR DE STAT NR.N578/2009, AFERENTĂ MĂSURII 
123, derulat prin Schema de Ajutor de Stat Nr. N 578/2009, aferenta 
Măsurii 123, în baza contractului nr. C123A011172100001/16.01.2012, 
încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare şi Pescuit România. 
Valoarea totală a proiectului este de 527 780 EURO, din care asistenţa 
financiară nerambursabilă este de 263 890 EURO.

Deta lii suplimentare se pot obţine de la Reprezentant legal proiect: 
Bocskor István, tel.: 0722–848369.

A TUSNAD Rt.
Tusnádfürdő, Szent Anna sétány 18. szám, 

Hargita megye
SZOBALÁNYOKAT ALKALMAZ.

Feltétel: érettségi diploma.
Önéletrajzot és motivációs levelet a 0266–335108-as faxszámra vár-

juk, a secretariat@tusnad.ro e-mail címre vagy a cég titkárságára lehet le-
adni 2012. június 12-ig.

A csíkszentmártoni 
AKLOS KÖZBIRTOKOSSÁG 

nyílt árverést szervez 
2012. június 11-én 14 órakor 

a székhelyén 
1000 m3 fa kitermelésére.

Árajánlatot tenni, valamint  
érdeklődni lehet  

a közbirtokosság székhelyén, 
illetve a 0266–332029 és a 0744–

597114-es telefonszámokon.

A NEXT-GEN
ügyfélszolgálati állás 

betöltésére 
megfelelő személyt 

alkalmaz.

Önéletrajzokat a Temesvári 
sugárút 8. szám alatt (I. eme-

let) várjuk június 25-ig.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

 

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.

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

Szívünk mély fájdalmával, de 
Isten akaratában megnyugodva tu-
datjuk, hogy a drága jó férj, édes-
apa, nagyapa, dédapa, apatárs, 
volt munkatárs, rokon, szomszéd 
és jó barát,

id. GAZNER TIBOR
- nyugalmazott őrnagy-

 

életének 80., házasságának 55. 
évében, 2012. június 4-én hirtelen 
elhunyt.

Szerettem volna még élni köztetek, 
de a sors másképp rendelkezett.
Én most elmegyek végleg 
megpihenni, odalenn már nem fáj 
semmi.

Drága halottunkat 2012. június 
8-án, 15 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent Mi-
klós-hegyi katolikus temető ra-
vatalozójából. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott! Részvét-
nyilvánítást a temetés előtt egy 
órával fogadunk. A gyászoló csa-
lád – Székelyudvarhely



A1 – B2

C1 – D2

B1 – A2

D1 – C2

Negyeddöntő június 21. 21.45 Varsó

Elődöntő június 27. 21.45 Donyeck

Negyeddöntő június 23. 21.45 Donyeck

Döntő július 1. 21.45 Kijev

Negyeddöntő június 22. 21.45 Gdansk

Elődöntő június 28. 21.45 Varsó

Negyeddöntő június 24. 21.45 Kijev

VARSÓ – Nemzeti Stadion
Épült: 2009–2011
Befogadóképesség: 58 145
Mérkőzések száma: 5

WROCLAW – Városi Stadion
Épült: 2009–2011
Befogadóképesség: 42 771
Mérkőzések száma: 3

GDANSK – PGE Aréna
Épült: 2008–2011
Befogadóképesség: 43 615
Mérkőzések száma: 4

HARKIV – Metaliszt Stadion
Épült: 1926 (újítva: 2009)
Befogadóképesség: 38 633
Mérkőzések száma: 3

LVIV – Lviv Aréna
Épült: 2008–2011
Befogadóképesség: 34 915
Mérkőzések száma: 3

DONYECK – Donbass Aréna
Épült: 2006–2009
Befogadóképesség: 52 518
Mérkőzések száma: 5

KIJEV – Olimpiai Stadion
Épült: 1923 (újraépült: 2008–2011)
Befogadóképesség: 70 500
Mérkőzések száma: 5

POZNAN – Városi Stadion
Épült: 1960-1980 (újítva: 2003–2010)
Befogadóképesség: 45 830
Mérkőzések száma: 3

A
B
C
D

LENGYELORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 1
Legjobb helyezés: csoportkör (2008)
Becenév: A fehér sasok

GÖRÖGORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 3
Leg jobb helyezés: 1. hely (2004)
Becenév: A kalóz hajó

OROSZORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 9
Leg jobb helyezés: 1. hely (1960)
Becenév: Szbornaja

CSEHORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1976)
Becenév: –

HOLLANDIA
Korábbi részvételek száma: 8
Leg jobb helyezés: 1. hely (1988)
Becenév: Oranje

DÁNIA
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1992)
Becenév: –

NÉMETORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 10
Legjobb helyezés: 1. hely (’72, ’80, ’96)
Becenév: Die Nationalelf

PORTUGÁLIA
Korábbi részvételek száma: 5
Leg jobb helyezés: döntős (2004)
Becenév: –

SPANYOLORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 8
Legjobb helyezés: 1. hely (’64, 2008)
Becenév: La Roja (A Vörösök)

OLASZORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (1968)
Becenév: Azzuri

ÍRORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 1
Leg jobb helyezés: csoportkör (1988)
Becenév: A � úk zöldben

HORVÁTORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 3
Legjobb helyezés: negyeddöntő (2008)
Becenév: Vatreni

UKRAJNA
Korábbi részvételek száma: újonc
Leg jobb helyezés: -
Becenév: Zsovto-Blakitnyi

SVÉDORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 4
Leg jobb helyezés: elődöntő (1992)
Becenév: Blågult (Sárgakék)

FRANCIAORSZÁG
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: 1. hely (’84, 2000)
Becenév: Les Bleus (A kékek)

ANGLIA
Korábbi részvételek száma: 7
Leg jobb helyezés: bronz (1968)
Becenév: Háromoroszlánosok
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AA
június 8. 19.00 Varsó Lengyelország – Görögország –
június 8. 21.45 Wroclaw Oroszország – Csehország –

június 12. 19.00 Wroclaw Görögország – Csehország –
június 12. 21.45 Varsó Lengyelország – Görögország –
június 16. 21.45 Wroclaw Csehország – Lengyelország –
június 16. 21.45 Varsó Görögország – Oroszország –

1.
2.
3.
4.

BB
CC

június 9. 19.00 Harkiv Hollandia – Dánia –
június 9. 21.45 Lviv Németország – Portugália –

június 13. 19.00 Lviv Dánia – Portugália –
június 13. 21.45 Harkiv Hollandia – Németország –
június 17. 21.45 Harkiv Portugália – Hollandia –
június 17. 21.45 Lviv Dánia – Németország –

1.
2.
3.
4.

↓

↓

↓

↓

↓
↓június 10. 19.00 Gdansk Spanyolország – Olaszország –

június 10. 21.45 Poznan Írország – Horvátország –
június 14. 19.00 Poznan Olaszország – Horvátország –
június 14. 21.45 Gdansk Spanyolország – Írország –
június 18. 21.45 Gdansk Horvátország – Spanyolország –
június 18. 21.45 Poznan Olaszország – Írország –

1.
2.
3.
4.

DD
június 11. 19.00 Donyeck Franciaország – Anglia –
június 11. 21.45 Kijev Ukrajna – Svédország –
június 15. 19.00 Kijev Svédország – Anglia –
június 15. 21.45 Donyeck Ukrajna – Franciaország –
június 19. 21.45 Donyeck Anglia – Ukrajna –
június 19. 21.45 Kijev Svédország – Franciaország –

1.
2.
3.
4.



ma

Péntek 
Az év 160. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 206. Napnyugta ma 20.57-kor, 
napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
ma Medárd és Medárda, holnap Félix és 

Előd, vasárnap pedig Margit és Gréta nevű 
olvasóinkat, valamint mindazokat, akik eze-
ken a napokon ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Medárd és Medárda 

jelentése: hatalmas és erős. A latin eredetű 
Félix jelentése: boldog, a magyar eredetű 
Előd elsőszülöttet, őst jelent. A görög eredetű 
Margaréta régi magyaros formája a Margit, 
annak önállósult becézője a Gréta, jelenté-
sük: gyöngy.

Június 8-án történt 
793. A normannok első hadjáratuk so-

rán kiraboltak egy kolostort, ezzel kezdetét 
vette a viking korszak Angliában.

1786. Először árultak New Yorkban 
nem házi készítésű fagylaltot.

1867. Az osztrák–magyar kiegyezést 
követően I. Ferenc József osztrák császárt 
és feleségét, Erzsébetet Magyarország és 
társországai királyává és királynéjává koro-
názták. 

Június 8-án született 
1810. Robert Schumann német zene-

szerző, a XIX. század egyik legnagyobb né-
met romantikus zeneköltője 

1843. Gasztonyban Széll Kálmán, aki 
1899 és 1903 között Magyarország minisz-
terelnöke volt

1925. Barbara Bush egykori amerikai 
First Lady, George H. W. Bush volt ameri-
kai elnök felesége

1935. Koltai János színész, rendező, a 
Madách Színház társulatának tagja (Szom-
szédok, Gábor Gábor sorozat)

Június 8-án halt meg 
545. Szent Medárd frank származású ka-

tolikus püspök 
632. Mohamed próféta, az iszlám vallás 

megalapítója
1995. Hopp Lajos irodalomtörténész
1967. Alexandra Gavrilescu román köl-

tő, író, műfordító 

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között 
dr. László Sándor tart fogorvosi ügyeletet a 
Tábor utca 6. szám alatti rendelőjében (tele-
fonszám: 266–216 947). 

a nap vicce

– Béla tetszik az új hallókészülék, amit 
vettél. Mennyibe került?

– Fél 11.

Napról napra
szabadidő
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
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az office@hargitanepe.ro címen, a 
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Ma nyílik meg 
a képzőművészek tárlata
A Hargita Megyei Képzőművészek Tárlatát 

ma 18 órától nyitják meg a székelyudvarhelyi 
művelődési házban. A Hargita Megye Taná-
csa, a Hargita Megyei Kulturális Központ és a 
székelyudvarhelyi művelődési ház által szerve-
zett kiállítás június 28-ig tekinthető meg, hét-
köznapokon 9–20 óra, szombaton és vasárnap 
pedig 10–13 óra között. 

Modellező verseny 
Keresztúron
Országos repülő-rakéta modellező ver-

senyt szerveznek ma és holnap Székelykeresz-
túron. A székelykeresztúri Gyermekek Klubja 
és a Szitakötő Egyesület sokadik alkalommal 
szervez ilyen jellegű megmérettetést a Romá-
niában működő egyesületeknek. 

A kétnapos versenyre kilenc klub érkezik, 
mindenki három versenyzőt indíthat,  ezúttal 
gyerekek is benevezhetnek. A sportág leg-
jobbjai Székelykeresztúr város határában és a 
rugonfalvi tónál mérik össze tudásukat.

A rendezvényt Hargita Megyei Tanácsa és 
a Communitas Alapítvány támogatja.

Stand-up előadás
A Dumaszínház és a Showder Klub egyik 

legnépszerűbb humoristája látogat hétvégén 
Székelyudvarhelyre. Mogács Dániel önálló 
stand-up előadását vasárnap, június 10-én 16 
órától láthatják a Rákóczy u. 5. szám alatt, a 
volt Stúdió Mozi termében (a Digital 3 Tele-
vízió épülete).

Ez a könyv még azok 
számára is legenda, 
akik nem olvasták. 

Szimbóluma valaminek, 
ami maga is szimbólum. Uz 
Bence igen különleges lény, 
aki megtestesíti és képvise-
li mindazt, amit az ember 
a székely talpraesettségről, 
furfangról, mentalitásról és 
attitűdről gondol.

A regény valamennyi 
fejezete egy-egy epizód 
Uz Bence, a havasi pásztor 
életéből. Ez a csavaros eszű 
székely, akinek azonban nemcsak az esze, 
de a szíve is a helyén van, a székely nép 
sorsát megtestesítő valóságos nemzeti 
hős. Csendőrrel és turistákkal, városi va-
dász urakkal és adóvégrehajtóval történt 
mulatságos esetei, vagy az övéivel, az el-
esett emberekkel való megindító történe-

tei mind-mind adalékok 
a kisebbségi sors szorítá-
sában vergődő székelység 
népkarakterológiai képé-
hez.

Nevettető kalandok, 
ízes székely nyelvjárás, 
hatásos nyelvi fordulatok, 
lebilincselő tájleírások, 
néhol balladás hangvétel 
jellemzik az elbeszélésfü-
zért, mely egy olyan író 
tollából származik, aki 
maga is a székely nép szü-
lötte és a természet szerel-

mese, a természeté, amelynek kemény, 
de igazságos törvényei vannak – és örök, 
akárcsak Uz Bence figurája.

A könyv megvásárolható az Árnika 
Könyvesboltban (Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–
210 046, 0751–103 915).

Nyirő József: Uz Bence

www.parapista.com

– Tisztelt tanáraim, tényleg any-
nyira buta voltam, hogy állandó-

an buktatniuk kellett?!
– Ugyan, dehogyis... miniszter 

úr!
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HIRDETÉS

az ajánlata



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. június 8., péntekhargitanépe 

skandi pályázati szelvény 2012. június 8.

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

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

HirdeTéS

Sorsoltunk!

A május 21–25. között megjelent skan di
fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten Ferencz Leventének 
(Székelyszenterzsébet 262. szám) kedvezett 
a szeren cse, akit nyereménykönyvvel jutal
mazunk, melyet átvehet munkanapokon 
9–16 óra között ügyfélfogadó irodánkban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.)
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: Mert én vagyok a ka
pus; Ludwig Börne – Párizsi levelek; Natalie  
Portman – Fekete hattyú; Bódi László – 
Republic; A nehezebb út vezet az igazság felé.

Harci helikopterek 
Budapest felett

A Magyar Honvédség egyik katonai 
helikopterének közreműködésével 
zajlott szerda délelőtt a Die Hard 

című szuperprodukció ötödik részének 
forgatása a magyar fővárosban. A délelőtti 
órákban főként a budaörsi repülőtér, a Ke
lenföldi Hőerőmű, a Rákóczi híd–Petőfi 
híd–Lánchíd közötti szakaszon, a Duna 
medervonalában odavissza repült el az 
MI24es harci helikopter. 

A Die Hardsorozat ötödik darabját 
áprilisban kezdték forgatni Magyarorszá
gon, ahol 86 napon át, több helyszínen zaj
lanak a produkció munkálatai. Az új rész 
főként Oroszországban játszódik, ahová 
a Bruce Willis alakította John McClane 

azért utazik, hogy kiszabadítsa fiát, akit Jai 
Courtney játszik. 
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Sok napsütéssel változó égbolt várható, he
lyenként gomolyfelhőzet alakulhat ki, és ott zá
por, zivatar is lehet. A szél időnként megélénkül, 
többfelé megerősödik. 

Ritkán utazom autóbusszal, ennek pe-
dig legfőbb oka az, hogy vidékünkön nehéz 
eligazodni a különféle szállítási társasá-
gok menetrendjében. Pontosabban, nem 
lehet tudni, hogy az internetről lehalá-
szott információt mikor frissítették, s már 
meg jártam, hogy buszozásban jártasabb 
szomszédasszonyom hívta fel a figyelmem: 
nem is közlekedik az a járat, amelyikre 
épp fél órát vártam hasztalan. Így marad 
a régi, jól bevált módszer, az autóstoppo-
lás, amit lekésni nem lehet, csak türelem 
kell hozzá. Minap épp Alfaluból haza-
felé stoppoltam, amikor érkezett egy üres 
busz, amelynek sofőrje készségesen meg-
állt és felvett, annak ellenére, hogy nem a 

megállóban álltam. Örültem neki, s bár 
tudom, tiltja a szabályzat, szóba elegyed-
tem a sofőrrel. Panaszkodott az utasokra, 
akik ahelyett, hogy busszal közlekednének, 
stoppolnak, emiatt a buszok üresen róják 
a köröket a medencében. Mondtam neki, 
talán nem ártana, ha a megállókban ott 
lenne a menetrend, de akár újságokban is 
lehetne időnként tájékoztatni az utasokat. 
Ő viszont nem tért ki abból, hogy az uta-
sok a hibásak, mert stoppolnak. Így értünk 
fel Gyergyószentmiklósra, s elhaladva egy 
buszmegálló mellett, mondta: „Látja, itt is 
megálló van, de utas nincs!” „Viszont itt le-
szálltam volna” – kockáztattam meg, s meg 
is tehettem kb. 50 méterre a megállótól.

Csevegés buszsofőrrel
                 villanás n Jánossy Alíz

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

*

Bíró Szilárd, a csíkszeredai Művészeti 
Nép iskola i. éves diákjának év égi vizs-
gaképe portré témában.

skandi  készÍtette: benedek enikő
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