
Az országosnál AlAcsonyAbb részvételi Arány HArgitA megyében

Zavartalanul zajlottak a választások
Gördülékenyen zajlottak Hargita megyében a választások, a párhuzamos szavazatszámlálás 
eredményei szerint az RMDSZ szerezte meg a mandátumok többségét. > 3–4–5. oldal

Kérés Toró T. Tiborhoz 
és Szász Jenőhöz
Elnök urak, bizonyára nem 

tudják, de péntek éjszaka meg-
próbáltak meglincselni néhány fi-
atalt Csíkcsicsóban. Tudom, nem 
az önök tiszte nyomozást 
indítani, mégis azért fo-
lyamodok önökhöz, mert 
hatalmukban áll lépni ebben az 
ügyben.
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isán istván csongor

román szóbelivel

Ma kezdődik 
az érettségi

A román nyelvi kompeten
ciákat mérő szóbeli 

vizsgával ma kezdődik az 
idei érettségi nyári vizsga
időszaka. Holnapután kezdődik a 
magyar szóbeli.

A rugonfAlvi tónál

Repülők 
és rakéták

A székelykeresztúri Gyerme
kek Klubja és a Szitakötő 

Egyesület ismét megszervezte a 
Ro mániában működő egyesüle
tek számára az országos repülő 
és rakétamodellező versenyt. A 
18 meghívott csapatból a 
rendező székelykeresztúri 
csapaton kívül még kilenc 
csapat vett részt, így a mezőny 50 
fő felett volt.

botrány

Menesztené 
a rendőr

parancsnokot
Ököllel ütötte arcon egy 

MPPs jelölt – állít ja 
Farkas György, a székely
udvarhelyi polgármester 
ka binetvezetője. Az MPP  lejára
tási kampányról beszél.

Öntözőkannával avatták 
a felújított parkot 52Alcsík legnagyobb 

beruházása 12Az Olsen-banda 
színre lépett

HiRDetéSek

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,4610î
1 amerikai dollár USD 3,5734î
100 magyar forint HUF 1,5046î

hatos lottó

ötös lottó
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Urnát bontanak a választási bizottság tagjai. Kezdődik a szavazatszámlálás fotó: bALáZs árPád
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A csíkkarcfalvi LARIX KÖZBIRTOKOSSÁG

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkkarcfalva 256. szám alatti A beer-
dősödött legelők üzemterve bemutatott változatára környezetvédelmi 
véleményezést kérelmezett.

Az érintettek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos 
észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével 
naponta 8.30 és 16.30 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökségnél adhatják le (Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám) 2012. június 26-ig.

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

Közel ötszáz kerékpáros vette 
birtokába a Tusnádot Csík szent
királlyal összekötő 123A számú
megyeiutatpénteken.ATusnád
tól Verebesen, Csatószegen,
CsíkszentsimononésCsíkszent
imrénkeresztülCsíkszentkirályig
haladó karavánban biciklizett 
Borboly Csaba, Hargita Megye
Taná csának elnöke, Só fal vi Lász
ló alelnök, Korodi Attila parla
menti képviselő, Becze István
és Rafain Zoltán megyei taná
csosok, valamint Székely Ernő,
Kencse Előd, Fábián László és
RafainEndre,azérintett telepü
lésekpolgármestereiis.

HN-információ

AHargita Megye Tanácsa 
által szervezett biciklis 
vonulás első állomása 

Nagytusnád volt, ahol Rafain 
Endre polgármester mondott kö-
szönetet az út felújításáért, hiszen 
ezzel jelentősen könnyebb és rövi-
debb lett az összeköttetés Csíksze-

redával, ami nagyon megkönnyíti 
a település lakóinak életét. Borboly 
Csaba kiemelte, van még tennivaló 
az úton, azonban kemény munká-
val jutottak el idáig, közel 10 millió 
euró pályázati pénzt használtak fel 
a 16 kilométeres út felújításához.

– Olyan munkálat ez, amely 
jelentősen hozzajárul Alcsík gaz-
dasági életének fellendítéséhez, 
hiszen egy jó út mentén az ingat-
lanok is felértékelődnek, ugyan-
akkor a turizmus szempontjából is 
fontos a megfelelő infrastruktúra 
– emelte ki a tanácselnök.

A karaván megállt minden 
településen, és egyre többen 
és többen csatlakoztak hozzá. 
Csíkszentimrén pezsgővel várták 
a bicikliseket, hiszen Kencse Előd 
polgármester szerint ez Alcsík 
legnagyobb volumenű beruházá-
sa, ilyen jó úton még nem jártak 
a szentimreiek és az áthaladók. A 
pezsgőt Borboly Csaba törte ösz-
sze az úton, áldásos folytatást kí-
vánva a település lakóinak. Mint 

arról korábban beszámoltunk, a 
Tusnád, Csíkverebes, Csatószeg, 
Csíkszentsimon, Csíkszentimre 
és Csíkszentkirály községeken 
áthaladó 123A számú megyei út 
14,6 kilométer hosszú szakaszán 
teljesen felújították az úttestet és 
a padkákat, kicseréltek 30 átereszt, 
megerősítettek hat hidat, valamint 
vízelvezető árkokat, járdákat és az 
érintett lakóházak előtt bejára-
tokat alakítottak ki. A hat méter 
széles úttest egy zúzottkő- és egy 
ballasztréteg-alapozást kapott, erre 
került rá két aszfaltréteg.

A több mint 47 millió lej össz-
értékű pályázat költségvetéséhez 
Hargita Megye Tanácsa mindössze 
két százalék önrésszel kellett hozzá-
járuljon, ami 1,3 millió lejt jelent. A 
fennmaradó rész 11,5 százalékát az 
állami költségvetésből biztosítot-
ták, az összeg legnagyobb részét pe-
dig az Európai Régiófejlesztési Alap 
2. intézkedési tengelyéből utalták, 
a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökségen keresztül.

KöZELFéLEZERBICIKLISAVATTAFELAFELújíToTT123AjELZéSűMEgyEIuTAT

Alcsík legnagyobb beruházása
RoMánSZóBELIVEL

Ma kezdődik az érettségi

Futballlabdát,ugróköteleket,Me
sés Székelyföld meséskönyvet,
Legendáriumplakátokat, napele
mes virágokat, Környezetbarát
feliratúkitűzőketkaptakjutalmul
a Közlekedési Kígyó elnevezésű
játék résztvevői és nyertesei. A
PetőfiSándoráltalánosIskolában
új kerékpárparkolót állíttatott fel
azigazgató,atanulóklelkesrészt
vevőilettekajátéknak,ésaszer
vezőkszerint90százalékossikert
könyvelhetelarendezvény.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Környezetbarát, biztonságos 
és egészséges módon jár-
ni iskolába, óvodába – ezt 

szorgalmazta a Közlekedési Kígyó 
elnevezésű játék, amelyet másodszor 
szervezett meg a Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Közszolgálat. 
Az Active Access Intelligens Energia 

pályázat támogatásával idén a Petőfi 
Sándor Általános Iskola tanulói ját-
szottak, a záró és kiértékelő rendez-
vényt nemrégiben tartották az iskola 
hátsó udvarán.

– A Közlekedési Kígyó Játék 
ideje alatt minden gyermek, aki va-
lamilyen környezetbarát közlekedési 
eszközzel – kerékpárral, rollerrel, 
autómegosztással, busszal –, netán 
gyalog jött óvodába, iskolába, érke-
zéskor kapott egy pontot. Ezeket a 
pontokat összegyűjtötték és felra-
gasztották a nagy, közös Közlekedési 
Kígyó bannerre. A cél az volt, hogy 
teljesen lefedjék a kígyót, ezért pedig 
a gyermekek jutalmat kaptak – rész-
letezte a játék menetrendjét megke-
resésünkre Péter Csilla, a közszolgá-
lat szakfelügyelője.

A szervezők tapasztalata szerint 
a tanulók élvezték a játékot, a 288 
résztvevőből csupán néhányan ér-
keztek autóval reggelente.

– Van, aki görkorcsolyával, bicik-
livel jött, a roller is nagyon népszerű 
volt a tanulók körében – újságolta 
Péter Csilla.

A közlekedési játékot 2011 má-
jusában a Goldilocks angol nyelvű 
magánóvodában szervezték meg 
először, ahol nagy népszerűségnek 
és sikernek örvendett a gyerekek, a 
szülők és az oktatók körében is.

– A játék hosszú távú eredmé-
nyeként 25 százalékos növekedést 
sikerült elérnünk az óvodások kö-
rében a környezetbarát közlekedési 
módok használatának arányát te-
kintve – hangsúlyozta Péter Csilla.

A szakfelügyelő fontosnak tar-
totta megjegyezni, hogy a rendez-
vényre keretet biztosító Active Acces 
elnevezésű pályázat ebben a hónap-
ban lejár, tehát nem áll módjukban 
más iskolákban, óvodákban is meg-
szervezni a játékot, viszont tanácsok-
kal szívesen segítenek.

KöRnyEZETTudAToSSágjáTéKoSAngyEREKEKnEK

Tekereg a közlekedési kígyó

Bákóbanérettségiztekazélspor
tolók,akikatanévidejealattis
edzőtáborokban, versenyeken
vettek részt. A különérettségi
azonbannemhogysegítettevol
na őket, inkább büntetésként
éltékmegavizsgákat.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Hargita megyéből sífutók, 
biatlonosok, kispályás 
gyorskorcsolyázók, ho-

kisok, műkorcsolyázók és dzsú-
dósok, valamint egy rendkívüli 
engedéllyel rendelkező diák vett 
részt a Bákóban megrendezett 
előrehozott érettségin. Péter Ár-
pád tanár szerint, aki elkísérte a 
vizsgára a diákokat, a szervezők 
inkább megbüntették, mint segí-
tették azokat a sportolókat, akik 
az év folyamán az iskola mellett 
rengeteget dolgoztak, hogy sport-
águkban jó eredményeket érjenek 
el. A terembe lépés előtt detekto-

rokkal vizsgálták át a diákokat, és 
a bekamerázott termeket Buka-
restből is figyelték, nehogy valaki 
puskázzon, csaljon. Akiket pedig 
rajtakaptak, könyörtelenül kizár-
ták a vizsgákról.

A vizsgázók 67 százalékának 
nem sikerült az érettségije. Har-
gita megyéből 18 diák vizsgázott, 
nekik elsősorban a román és ma-
tematika vizsgán voltak nehézsé-
geik. A dzsúdós Horváth Balázs 
jött haza a legjobb eredménnyel, 
kilences feletti áltagot ért el az 
érettségin. 

A vizsgára álló Hargita megyei 
diákok közül mindössze négynek 
sikerült az érettségije, ez 22,22-es 
átmenési százalékot jelent. Egy 
vizsgázót kizártak, 13 pedig nem 
érte el az átmenő osztályzatot. 
Utóbbiak próbálkozhatnak is-
mét az őszi vizsgaidőszakban, a 
puskázás miatt kizárt diák pedig 
csak 2013-ban jelentkezhet ismét 
érettségire.

AZéLSPoRToLóKMáRVIZSgáZTAK

Szigorú feltételek között 
nehéz próba

HirDeTÉsek

A románnyelvi kompetenciá
katmérőszóbelivizsgávalma
kezdődikazideiérettséginyá
rivizsgaidőszaka.Holnapután
kezdődikamagyarszóbeli.

HN-információ

Három-három nap áll a 
vizsgáztatók rendel-
kezésére, hogy ebből a 

két tantárgyból felmérjék a diá-
kok tudását. 18-ától négy napon 
át a digitális kompetenciavizsgát 
tartják, június 25–27. között az 
idegennyelvvizsgákat.

Az érettségi írásbeli próbái 
a román vizsgával kezdődnek 
július 2-án, 3-án írják meg ma-
gyarból a dolgozataikat, 4-én 
a szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból, július 6-án pedig 
a szaknak megfelelő választott 
tantárgyból vizsgáznak az érett-
ségizők.

Az eredményeket július 8-án 
függesztik ki, másnap, július 9-én 
8–12 óra között lehet letenni az 
óvásokat.

A végleges eredményeket júli-
us 13-án közlik. 
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Elnök urak, bizonyára nem tudják, de péntek 
éjszaka megpróbáltak meglincselni néhány � atalt 
Csíkcsicsóban. Tudom, hogy nem az önök tiszte nyomo-
zást indítani, mégis azért folyamodok önökhöz, mert 
hatalmukban áll lépni ebben az ügyben. Az említett 
� atalok autóját amerikai akció� lmekhez méltó manő-
verekkel sáncba szorították, majd öszetörték. Három 
helyi bűnöző ugrált rajta, és kövekkel próbálták meg 
bezúzni a szélvédőt, hogy a bent ülőket kirángathassák. 
Szerencsére megérkezett a rendőrség, így nem lett halá-
los áldozata az akciónak. Még a rendőrség jelenlétében 
is megfenyegették a halálra rémült � atalokat, és mivel elég 
befolyásuk van, a rendőrök sem vitték el őket, hanem ma is 
szabadon sétáltak a település utcáin. A csicsói történet régeb-
bi keletű, ezek az emberek már rég garázdálkodnak a telepü-
lésen, igaz, hogy többnyire nőkre szoktak támadni, nem fér-
� akra, arra még nem érett meg a bátorságuk. Nemrégiben 
ugyanezek a személyek megerőszakoltak egy magyarországi 
lányt, feljelentés is született az ügyben.

Azért írom le mindezeket önöknek, mert a bandavezér, 
egy bizonyos Péter Lukács az önök által vezetett pártok kö-
zös polgármesterjelöltje volt a községben (amikor ezeket a 
sorokat írom, akkor még nincsenek eredmények, csak remél-

ni lehet, hogy egy ilyen, elnézést a kifejezésért, hernyót nem 
választanak meg polgármesternek).

A dolgot fel lehetne fogni egy elszigetelt incidensként is, 
ha az önök felelősségre vonásától tartva, ezeknek az embe-
reknek a helyi pártfelettesei nem próbálták volna választási 
incidensként feltüntetni. Papp Előd, az EMNP székelyföldi 
alelnöke (ez is hogy került oda, nem tudom) az egyik kö-
zösségi portálon ünnepelve adja hírül, hogy ezeket az em-
bereket (ketten nők, micsoda hőstett) sikerült „elkapni”, és 
megpróbálja RMDSZ-bérenceknek feltüntetni őket. Ha 
még igaz is lenne, akkor is, mondjuk azt, furcsa, hogy Papp 
Előd elfogadhatónak tartja az életveszélyes fenyegetéseket, és 

a gyilkossági kísérletet a politikai ellenfelek elhallgatta-
tására. Az, hogy ezt a súlyos esetet még egy hazugsággal 
is megpróbálja eltussolni, az már mindennél elszomo-
rítóbb.

Tisztelt Elnök Urak, bizonyára egyetértenek velem, 
hogy ezeket az embereket ki kell zárni a közéletből. Nemi 
erőszakolóknak, árnyékban rejtőző, giliszta viselkedésű 
támogatóiknak nincs helyük semmilyen pártban, sem-
milyen szervezetben (a börtönön kívül), és mindanyiunk 
felelőssége, hogy ezek az emberek semmilyen párt részéről 
semmilyen tisztséget ne tölthessenek be.

Ezért arra kérem önöket, hogy ezt a két embert azonnal 
zárják ki soraikból (pártszervező tevékenységük egyébként 
is teljesen eredménytelen, úgy látom), annak érdekében, 
hogy az önök pártjai által felvállalt keresztény értékrend 
helyi szervezeteikben is maradéktalanul érvényesülhessen. A 
székelyföldi egészséges közélet kialakításának érdekében tett 
lépéseiket előre is megköszönöm.

Kérés Toró T. Tiborhoz 
és Szász Jenőhöz

            NÉZŐPONT  Isán István Csongor

hargitanépe

AZ ORSZÁGOSNÁL ALACSONYABB RÉSZVÉTELI ARÁNY HARGITA MEGYÉBEN

Zavartalanul zajlottak a választások
Hargita megyében zavartalanul 
zajlottak a választások, kevés 
rendellenességet jeleztek az 
illetékes hatóságoknál. A rész-
vételi arány azonban az orszá-
gos átlag alatt maradt.  

HN-összefoglaló

A megyei választási bizott-
ságnál nyugodtan telt a 
voksolás napja, inciden-

sekről őket írásban nem értesí-
tették. Egy szóbeli értesítés ér-
kezett mindössze a bizottsághoz, 
a rendőrség tájékoztatta, hogy 
Felsősófalván egy nő két szava-
zócédulát próbált bedobni a pol-
gármesterjelöltek urnájába, ám 
azt, hogy miként került az illető 
hölgyhöz két szavazócédula, nem 
tudta senki – mondta Bányai Eni-
kő, a megyei választási bizottság 
alelnöke.

Filip Gheorghe, a megyei 
rendőrség szóvivője sem tudott 
választ adni arra a kérdésre, hogy 
honnan jutott az illető nő két 
szavazócédulához, azt viszont el-
mondta, hogy miután rajtakap-
ták amint a két cédulát próbálta 
bedobni a polgármesterjelöltek 
urnájába, a nő ellen bűnügyi el-
járás indult. Filip szerint ez az 
egyetlen bűncselekmény-kísér-
let, amelyet jegyeztek a tegnapi 
választások idején Hargita me-
gyében. Kisebb incidensekről 
kaptak még jelzéseket, Szentegy-
házán például az egyik szavazó-
körzetben fél órán át szünetelt a 
voksolás, miután egy nő jelezte, 
hogy előre lepecsételt szavazóla-
pot kapott. Utólag eszébe jutott, 
hogy ő maga pecsételte le – kö-
zölte a rendőrségi szóvivő.

Gyergyó környékéről jeleztek 
még egy esetet a rendőröknek, mi-
szerint eltűnt egy szavazópecsét, 
ám mire keresni kezdték volna, 

elő is került – így hát komolyabb 
incidensek nélkül zárult este ki-
lenckor a szavazás megyeszerte.

Országos átlag alatti
részvételi arány
Ami a voksoláson való rész-

vételt illeti, Hargita megye a nap 
folyamán nem volt az országos 
toplistán, de a sereghajtók között 
sem. Délelőtt 10 óráig a szava-
zati joggal rendelkező polgárok 
8,35 százaléka adta le a voksát, 
városon 6,44%, vidéken 9,69% 
volt a részvételi arány. Az újabb 
jelentés időpontjában, 14 órakor 
már 26,67%-ban szavaztak a Har-
gita megyeiek, városon 23,89%, 

vidéken pedig 29%-os részvételt 
jegyeztek. A 17 órás méréskor is 
a vidéki szavazók vezettek, az ő 
részvételi arányuk 41,09% volt, 
míg a városiaké 33,08%. Ekkor 
a megye szavazópolgárainak 
37,44%-a voksolt, ezzel Hargita 
megye a 21. helyet foglalta el az 
országos listán. 

Az urnazáráskor, 21 órakor 
vált véglegessé a részvételre vo-
natkozó statisztika. E szerint 
az országban 56,39%-os rész-
vételi arányt jegyeztek, ettől az 
átlagtól Hargita megye, a maga 
54,23%-os részvételével alig ma-
rad el. A nap végére is a vidéki 
szavazók maradtak a vezető he-

lyen, ők 57,50%-os részvételi 
arányt produkáltak, míg a vá-
rosokban 50,39 százalékos volt 
a részvétel.

Először szavaztak
Megyeszerte 9500 olyan vá-

lasztópolgárt tartanak nyilván, 
aki vasárnap első alkalommal él-
hetett szavazati jogával – derül 
ki a lakosság-nyilvántartó köz-
szolgálat adataiból. Ugyanaz a 
forrás megjegyzi, hogy további 
15 691 személy első alkalommal 
szavazhat helyhatósági választá-
son, ugyanis a négy évvel ezelőt-
ti helyhatósági választások után 
töltötte be 18. életévét.

A legidősebb 
választópolgárok
Hargita megye legidősebb vá-

lasztópolgára egy 105 éves szé kely-
udvarhelyi nő. További két legidő-
sebb választópolgár két 104 éves 
fér� , egyikük Csíkszeredában, má-
sik Gyergyótölgyesen él.

Átirányított pecsétek
A megyei választási iroda elren-

delte három szavazópecsét átvitelét 
az egyik maroshévízi szavazókör-
zetből Bélborba. Az intézkedést az 
tette szükségessé, hogy a bélbori 
körzetben nagyon sok választó je-
lent meg, és kevésnek bizonyult a 
rendelkezésre álló négy pecsét.

Különösebb incidensek nélkül zajlott tegnap a választás Hargita megyében FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD





Különösebb incidensek nélkül ért 
véget Székelyudvarhelyen a vá-
lasztási kampány – a kedélyeket 
viszont jócskán felborzolta egy 
péntek éjjeli botrány, mely során 
a polgármesteri hivatal alkalma-
zottját, Farkas György kabinet-
vezetőt – mint a sértett elmond-
ta – Fóri Endre MPP-s megyei 
tanácsosjelölt ököllel arcon ütöt-
te. A történteket természetesen 
az érintett felek más-más verzió-
ban tolmácsolták: Bunta Levente 
közölte, kezdeményezni fogja a 
székelyudvarhelyi rendőrparancs-
nok leváltását.

HN-információ

A péntek éjjeli incidenst köve-
tően a polgármesteri hivatal 
közleményben számolt be a 

sajnálatos eseményről. Mint közöl-
ték, „a június 8-ról 9-re virradó éj-
szaka folyamán Szász Jenő, a Magyar 
Polgári Párt elnöke bejelentést tett a 
rendőrségen a 112-es sürgősségi tele-
fonszámon, aminek eredményeként 
a munkafeladatát végző polgármes-
teri hivatal alkalmazottját, Farkas 
György kabinetvezetőt szállító gép-
járművet a rendőrség megállította. 
Az ellenőrzés ideje alatt először a 
helyszínre érkezett Szász Jenő, majd 

Fóri Endre, továbbá három-négy 
autó tizenöt-húsz emberrel, akik 
erőszakoskodva, agresszíven próbál-
tak feszültséget szítani. Fóri Endre, 
valamint Szász Jenő a polgármesteri 
hivatal munkatársát többször felszó-
lította, hogy szálljon ki az autóból, 
és megfenyegették a következő sza-
vakkal: „Most elkaptunk, most nem 
szabadulsz. Meg vannak számlálva a 
napjaid.” Mivel Farkas György nem 
válaszolt a provokációra, és nem volt 
hajlandó kiszállni a járműből, Fóri 
Endre MPP-s megyei tanácsosjelölt 
feltépte a kocsi ajtaját, és ököllel ar-
con ütötte a hivatal munkatársát. A 
bántalmazást követően a sértett a 
székelyudvarhelyi rendőrségre ment, 
és a fent nevezett személyek ellen 

feljelentést tett testi sértés, fenye-
getés és felbujtás vádjával, valamint 
jelentkezett a városi kórház sürgős-
ségi osztályán, ahol megállapították 
a bántalmazás tényét. „Nem értjük, 
hogy miért, de ezt követően a rend-
őrség két tanú jelenlétében alaposan 
átkutatta az autót, amellyel a hivatal 
munkatársa utazott. Az alapos ku-
tatást követően nem találtak sem-
milyen törvénytelen tevékenységre 
utaló nyomot vagy anyagot. Rend-
kívül furcsának tartjuk, hogy amíg 
a hivatal munkatársát szállító autó 
vezetőjét megbüntették a kocsi pa-
pírjai miatt, valamint alkoholszon-
dás ellenőrzésnek vetették alá, nem 
találva szeszes ital fogyasztására 
utaló nyomot, nem ellenőrizték a 
többi autó iratait és azoknak vezető-
it sem” – áll a polgármesteri hivatal 
sajtóirodája által elküldött közle-
ményben, melyhez fényképeket is 
csatoltak. Mint írják, egyiken tisztán 
látható, „a rendőrség autója mögött 
álló HR–19–PRO rendszámú Mer-
cedes, mely Szász Jenő használatá-
ban áll”.

Az MPP szerint lejárató 
kampány történt 
Az esetet követően az MPP saj-

tóirodája is megfogalmazta közle-

ményét. Ebben az áll, hogy „június 
9-én éjszaka, a kampánycsend be-
állta előtt néhány órával RMDSZ-
es csapatok és idegenből hozott 
alvilági arcok közös akció keretében 
lejárató, a Magyar Polgári Pártot 
és Szász Jenőt, az MPP polgármes-
terjelöltjét rágalmazó plakátokat 
ragasztottak Székelyudvarhely ne-
gyedeiben, utcáin. Tettüket nem 
tudták az ismeretlenség homályá-
ban maradva lebonyolítani, ugyanis 
a Magyar Polgári Párt jelöltjeinek 
és szimpatizánsainak sikerült lelep-
lezniük őket. Cselekedetük nem 
újdonság, egy nappal korábban ha-
sonló plakátokat terjesztettek, 2009 
őszén pedig ugyanezen törvényte-
len eszközhöz folyamodtak, akkori 
helyi szövetségesükkel. A leleplezést 
követően bebizonyosodott, hogy 
az akció szervezője és felelőse nem 
más, mint Farkas György, a polgár-
mester kabinetfőnöke. Az ő irányí-
tása alatt, az RMDSZ emberei és az 
alvilági figurák attól sem rettentek 
vissza, hogy halálos fenyegetésekkel 
próbálják megfélemlíteni az őket 
tetten érő MPP-s jelölteket és szim-
patizánsokat.

A Magyar Polgári Párt 
Székelyudvarhelyi Szervezete meg-
tette a törvényes lépéseket az elkö-

vetők felelősségre vonásának érdeké-
ben. A bűnügyi feljelentést köve-
tően a rendőrség nagy erőkkel meg-
kezdte a nyomozást, nevezett Farkas 
György ellen eljárást indult, mind a 
rendőrség (6982/L/2012 ügyirat), 
mind pedig az ügyészség (855/
P/2012 ügyirat) részéről. Mindezek 
után nevezett Farkas György nem 
átallja úgy beállítani a történteket, 
miszerint ő lenne a sértett fél!” – 
közli az MPP sajtóirodája. 

Fóri Endre is reagált a történ-
tekre. Mint tudatta, törvénytelenül 
plakátolókat kerestek a város terü-
letén, azért követtek egy gyanúsnak 
tűnő fehér Skoda Octaviát. Fóri el-
mondása szerint nem tudták, ki ül az 
autóban, ezért lépett ő oda a parkoló 
gépjárműhöz, hogy benézzen annak 
sofőr felőli ablakán. Ekkor Farkas 
György kinyitotta az autó ajtaját, 
Fóri pedig reflexből visszalökte azt. 

A rendőrség cinkossága 
A történet mellett nem hunyt 

szemet Bunta Levente polgármester 
sem. Miután tegnap leadta szava-
zatát, újságírói kérdésre válaszolva 
reagált a péntek éjjel történtekre,  
kilátásba helyezve, a történtek miatt 
még ma kezdeményezni fogja a helyi 
rendőrparancsnok leváltását.
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Szavaztak a politikusok

Farkas György

A hivatalban lévő önkormányzati 
képviselők a munka folytatását 
ígérték, a versenypártok képvise-
lői pozícióik erősítését remélték a 
tegnapi választásoktól.

HN-összefoglaló

Borboly Csaba, az RMDSZ 
Hargita megyei tanácselnök-
jelöltje feleségével érkezett 

szavazni vasárnap 10 órakor a csík-
szeredai 11-es szavazókörzetbe. A 
József Attila Általános Iskola sport-
termében sokan voltak, tízperces 
sorban állást követően jutott a ta-
nácselnökjelölt az urnákhoz. Az új-
ságírók kérdésére válaszolva Borboly 
Csaba hangsúlyozta: „A folytatásra 
szavaztam, arra a folytatásra, amely-
re szüksége van Székelyföldnek. 
Az elmúlt négy évben Székelyföld 
jó irányba indult el, saját erőnkből 
sok mindenre voltunk képesek. Én 
abban bízom, hogy ezt a munkát 
folytatni tudjuk. Arra szavaztam, 
és bízom benne, nagyon sokan arra 
fognak szavazni, hogy mi magunk 
saját erőnkből boldoguljunk Szé-
kelyföldön.”

A harmadik mandátumáért in-
dult Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere az autonómiá-
ról és a város fejlesztése folytatásának 
szükségességéről beszélt, miután 
leadta szavazatát. „Arra a fejlődésre 
szavaztam, amely a várost az elmúlt 
nyolc esztendőben jellemezte” – 
mondta, hangsúlyozva, hogy a fej-

lesztéseket önerőből végezték, anél-
kül, hogy hitelekhez folyamodtak 
volna. Ráduly megjegyezte, hogy ha 
erős képviseletet szerez az RMDSZ, 
akkor eredményesen tudja hallatni 
hangját Bukarestben és Budapesten 
egyaránt, mert „mindenki számára 
világossá kell tennünk, hogy a szé-
kelység legnagyobb kincse az auto-
nómia”.

A székelyudvarhelyi polgármes-
terjelöltek közül elsőként, reggel fél 
kilenckor a függetlenként induló 
Csedő Attila adta le voksait. Mint el-
árulta: a jelenre szavazott. Újságírói 
kérésre Csedő kifejtette, hogy sze-
rencsére a múltra nem szavazhatott, 

mert az már elmúlt, reméli örökre. 
A jövőre sajnos nem szavazhatott, 
mert annak még nem jött el az ideje. 
Ezért a jelenre szavazott.

Dr. Verestóy Attila tíz órakor 
járult az urnák elé. Udvarhelyszék 
szenátora a Bányai János Szakkö-
zépiskolában található 2-es körzet-
ben adta le voksát, majd azt tudatta, 
huszonkét év után is optimista, és 
úgy gondolja, van is oka rá. A sze-
nátor szerint fontos, hogy közös-
ségünknek olyan politikai képvise-
lete legyen, mely el tudja érni azt, 
amire szükség van. Bunta Levente, 
az RMDSZ polgármesterjelöltje 
negyed tizenkettőkor járult a sza-

vazóurnához a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium-
nál kialakított 4-es szavazókörzet-
ben. Bunta családjával, feleségével 
és két gyerekével érkezett. Miután 
a vokslapokat urnába dobta, azt kö-
zölte: a megújulásra szavazott, arra, 
ami Székelyudvarhely megújulását 
fogja jelenteni az elkövetkező négy 
évben. 

– Arra szavaztam, hogy a jobbik 
győzzön, az a csapat, mely a város 
fejlődéséért, megújulásáért, építé-
séért fog dolgozni – mondta Bunta 
Levente. 

Szász Jenő, az MPP polgár-
mesterjelöltje a Kós Károly Iskola-

központban adta le szavazatát. Ő 
is családjával, feleségével és három 
gyerekével érkezett. Még a szavazást 
megelőzően, a körzet bejáratánál a 
magyarországi Hír TV-nek élő adás-
ban nyilatkozott. Szász a tévés beje-
lentkezésben azt mondta, szerveze-
tük alternatívát kínált a huszonkét 
év zsákutcájára, majd úgy vélekedett, 
tudják hozni a 2008-as eredményei-
ket, sőt. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ 
szövetségi elnöke szülőfalujában, 
Karcfalván szavazott, éppen abban 
a helyiségben, amelyben 45 évvel 
ezelőtt megszületett. Miután lead-
ta szavazatát, a politikus kijelentet-
te, hogy a folytonosságra, az erős 
közösségre szavazott. „Erős helyi 
tanácsra, az elkezdett fejlesztési 
tervek folytatására, egy erős közös-
ség építésére szavaztam” – mondta. 
Hozzáfűzte, meggyőződése, hogy 
a szavazatok összeszámlálása után 
elmondhatja: „erős képviseletünk 
van nemcsak a Székelyföldön, ha-
nem országszerte”.

Mircea Duşa, a parlamenti 
kapcsolatokért felelős tárca nélküli 
miniszter Maroshévízen szavazott. 
Kifejtette, hogy az egységre és a 
Hargita megyei románságnak a me-
gyei tanácsban való népesebb kép-
viseletére szavazott. Mint mondta, 
az erős román képviselet a román 
többségű települések gondjainak 
hatékonyabb megoldását eredmé-
nyezné.

Az orszzágos átlag alatti a választási részvétel fotó: balázs árpád

BotrányoS KAMPányzáráS SzéKELyudvArhELyEn

A helyi rendőrparancsnok menesztését kéri a polgármester
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Az RMDSZ pozícióinak erősö-
dését vetíti elő a párhuzamos 
szavazatszámlálás eredménye, 
legalábbis a polgármesterek 
pártállását tekintve. Csíksze-
redában ráduly róbert Kálmán 
fölényes szavazattöbbséggel 
kezdheti el harmadik mandátu-
mát, Székelyudvarhelyen Bunta 
Levente újrázhat, s a vidéki tele-
püléseken is többnyire a szövet-
ség jelöltjei szereztek mandá-
tumot. Gyergyószentmiklóson 
az MPP-s Mezei János polgár-
mester nyerte a választásokat, 
s meglepetésre az rMdSz által 
támogatott független jelölt, 
Brezovszky György kapta a leg-
több szavazatot Balánbányán. 
A közölt eredmények nem hiva-
talosak, a pártok által végzett 
párhuzamos szavazatszámlálás 
eredményét tükrözik.

Csíkszeredában az 
RMDSZ-es csapat feszült 
izgalomban várta a fejle-

ményeket, noha a párt a túlnyomó 
többségben magyarok lakta tele-
püléseken az összes közvélemény 
kutatás szerint a legesélyesebbként 
szaladt neki a helyhatósági válasz-
tásoknak. Az első információk a 
jelenlétről szóltak, mint kiderült 
valamivel magasabb arányban je-
lentek meg a szavazókörzetekben 
a jelöltek, mint négy évvel ezelőtt. 
Később, az éjféli órák környékén 
a csíkszéki településekről egymást 
követően érkeztek a hírek a fris-
sen felújított ifjúsági központba, 
ahol az RMDSZ csapata össze-
gyűlt a közös eredményvárásra. 
A feszültség minden befutó hírrel 
oldódott valamelyest, hiszen, úgy 
tűnik jól szerepeltek a szövetség 
önkormányzati jelöltjei az 2012-
es helyhatósági választásokon.

ráduly fölényesen vezet
A lapzártáig befutott infor-

mációk szerint Csíkszeredában, 
Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mesternek a szavazatok 61 szá-
zalékát sikerült megszereznie, a 
tanácsosi listára pedig nagyjából 
59 százalékban adták voksaikat 
a választópolgárok. Az említett 
adatok a megyeszékhely tömb-
ház negyedeiben leadott, illetve a 
hargitafürdői szavazókörzet ered-
ményeinek számszerűsítése alap-
ján álltak össze, lapzártáig nem 
futottak be a kertvárosi övezetek 
adatai.

A csíkszéki községek közül el-
sőként Csíkszentmártonból jelez-
ték a szövetség megfigyelői, hogy 
a párhuzamos szavazatszámlálás 
alapján úgy tűnik Gergely András 
újabb polgármesteri mandátumot 
nyert, és a község hely tanácsának 
összetétele is az RMDSZ irányába 
billenti a mérleget. A legnagyobb 
örömujjongás a Balánbányáról ér-
kező hírek hallatán tört ki, hiszen 
úgy tűnik először lesz magyar 
polgármestere a bányavárosnak: 
Brezovszky György független 

polgármesterjelöltnek, aki a szö-
vetség mellett az EMNP támoga-
tását is élvezte, minden bizonnyal 
sikerült megszereznie a szavaza-
tok többségét.

Legkritikusabb helyzet talán 
Csíkcsicsóban volt, ahol Balló Jó-
zsef polgármester leköszönt, így a 
településvezetői székért késhegyig 
ment a harc. Csíkszék szintjén ott 
durvult el legjobban a választási 
kampány, a plakátfestegetésen túl 
az ellenjelölt részéről különböző 
testi fenyegetések hangzottak el, 
illetve arra is van bizonyíték a szö-
vetség megfigyelői szerint, hogy 
pénzzel próbáltak szavazatokat 
venni. Mégis sikerült győzni, leg-
alábbis a polgármesteri széket a 
következő négy évre az RMDSZ 
színeiben induló Becze Attila 
foglalhatja el. Továbbá újfent 
RMDSZ-es polgármestere lesz 
Csíkpálfalvának, Ferencz Csaba, 
Tusnád községnek Raffain Endre, 
Csíkszentimrének Kencse Előd, 
Csíkszenttamásnak Márk Tibor, 
Csíkszentgyörgynek György Jó-
zsef, Csíkszentmihálynak Kósa 
Péter, illetve Csíkszentkirálynak 
Székely Ernő személyében. 
Csíkszentdomokoson is úgy tűnik 
újabb mandátum vár Ferencz Ala-
josra, aki az elmúlt mandátumban 
függetlenként nyert, ezúttal azon-
ban a szövetség színeiben indult. 
A Gyimesek-völgyében is jól 
szerepeltek az RMDSZ jelöltjei, 
mind Gyimesfelsőlokon, mind 
pedig Gyimesközéplokon Tímár 
Zsombor László, illetve Mihók 
Péter előbb újabb négy polgár-
mesteri év áll. Kászonaltízen, 
Csíkkozmáson, Csíkszentléleken, 
Csíkrákoson, Csíkmadarason, 
csak a szövetség jelöltjei indultak, 
így a jelenleg hivatalban levő pol-
gármesterek választási harc nél-
kül hoszabbíthatnak újabb négy 
évet. Tusnádfürdőn is marad Al-
bert Tibor a polgármesteri szék-
ben, aki úgy tűnik Csíkszéken 
a Magyar Polgári Párt egyetlen 
sikeres polgármesterjelöltjeként 
került újfent a fürdőváros élére. 

Csíkdánfalváról lapzártáig nem 
érkeztek adatok.

Csíkszék Borbolynak 
szavazott bizalmat
Az párhuzamos szavazatszám-

lálás eredményei alapján Csíkszé-
ken Borboly Csaba, az RMDSZ 
megyetanácselnök-jelölte kapta 
a szavazatok elsöprő többségét, 
Csíkrákoson a választók 95 szá-
zalékának bizalmát nyerve el, 
Csíkdénfalván pedig a szavazatok 
63%-át kapta.

Székelyudvarhelyen
 Bunta újrázott
A Központi Választási Iroda je-

lentése szerint Székelyudvarhelyen 
54,23 százalékos volt a részvételi 
arány, ami kissé elmarad az 56,39 
százalékos országos átlagtól. Teg-
nap este tizenegy óráig a város 
huszonkét szavazókörzetéből 
tizenhétben összesítették a vok-
sokat. E szerint polgármester-
jelöltként Bunta Levente 6507, 

Szász Jenő 3491, Tankó László 
1949, Csedő Attila pedig 187 
szavazatot kapott. A helyi tanács 
összetételének alakulásában is 
hasonló tendencia mutatkozott 
meg: hét körzet adatainak össze-
számolását követően az RMDSZ 
jelöltjei 2648, az MPP-sek 1367, 
az EMNP jelöltjei 767 voksot 
kaptak, illetve a hét körzetben 

Lukács László független jelöltre 
149-en szavaztak. A tizenegy órás 
állás szerint tehát Bunta Levente 
jelentős voksfölénnyel, 54 száza-
lékkal újrázhat. 

udvarhelyszéken tarolt
az rMdSz
Úgy tűnik, Udvarhelyszéken 

minden községi polgármesterét 
megtartotta az RMDSZ, sőt az 
eddig „MPP-s uralomnak” szá-
mító Farkaslakán, Bögözben és 
Szentábrahámon is győzni tudott, 
valamint elhódította Zetelakát 
is  – ez derült ki a vidéki ered-
mények tegnap esti összesítése-
kor, közvetlenül lapzártánk előtt. 
Ekkor csupán Felsőboldogfalva 
helyzete volt kérdéses, bár a rész-
leges eredmények az RMDSZ-es 
Sándor József győzelmét jósolták. 
Ennek fényében az egyetlen köz-
ség, ahol más párt jelöltje győzött, 
az Kápolnás, itt a szövetség jelölt-
je, Péter Ferenc alulmaradt az 
újraválasztott Benedek Lászlóval 

(MPP) szemben. Székelyderzsben 
csak két független indult, itt Zol-
táni Csaba jelenlegi polgármester 
szerzett magának újabb mandátu-
mot.

A nem hivatalos eredmények 
szerint Udvarhelyszék közsé-
geiben a következő négy év-
ben 21 RMDSZ-es, egy MPP-s 
és egy független polgármester 

fog tevékenykedni. Ami a szé-
ki kisvárosokat illeti, lapzártáig 
Székelykeresztúrról nem érkez-
tek adatok, Szentegyházán pedig 
a hírek szerint a független Rusz 
Sándor nyert.

Gyergyószentmilóson
Mezei hivatalban marad
A lapzártáig összesített ada-

tok alapján, a pártok által végzett 
párhuzamos szavazatszámlálás 
szerint Gyergyószentmiklóson 
Mezei János hivatalban lévő pol-
gármester nyerte el a választók 
bizalmát.

néppárt: „ezt a választást 
nem vesztettük el”

Az ENMP csíkszeredai szék-
házában várakozó, kissé feszült 
hangulat uralkodott, amiatt, hogy 
a párt először szerepelt a választá-
sokon, valamint, hogy lapzártán-
kig nem lehetett tudni hivatalos 
eredményeket, néhány település 
és az ország nagy városainak ki-
vételével. A feszült várakozást 
oldandó, a székházban összegyűlt 
jelöltek és munkatársak, valamint 
szimpatizánsok ünnepeltek is, hi-
szen három tagjuk ünnepelte teg-
nap a születésnapját, őket köszön-
tötték fel, ami után mindenki 
visszatért a munka vagy a várako-
zás mellé. Míg az urnazárás előtt 
focimeccset néztek az egybegyűlt 
EMNP-sek, addig az exit-pollok 
folyamatos megjelenésének ide-
je alatt a Realitatea, valamint az 
Erdély TV csatornák és az online 
híradásokat követték figyelem-
mel, miközben folyamatosan 
csörögtek a telefonok, a legújabb 
hírekkel vagy éppen a kialakult 
helyzetekkel kapcsolatosan. 

A csíkszeredai székházban 
tartózkodó Sándor Krisztina, az 
EMNP szóvivője, és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács ügyveze-
tő elnöke kérdésünkre elmondta: 
ezt a választást nem veszítette el a 
Néppárt. 

– Korábban nem szerepeltünk, 
nem volt sem polgármesterünk, 
sem tanácsosunk, emiatt ebből 
a választásból nem jöhetünk ki 
vesztesen. Van és lesz olyan ön-
kormányzat, ahol az immár beju-
tott tanácsosokkal el lehet kezde-
ni a munkát. Holnap is nap lesz, 
ugyanúgy folytatódik az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és a Nép-
párt munkája. A párt megvetette a 
lábát amennyire lehetett. A válasz-
tási részvétel Erdély-szerte lehetett 
volna jobb is. A távolmaradást 
szerintem az eddigiek számlájára 
kell írni, semmiképp sem az új párt 
számlájára. Mi alternatívát kínál-
tunk, ennyien éltek vele. Remél-
jük, hogy a jövő bebizonyítja létjo-
gosultságunkat. Mi hosszú távon 
építkezünk – emelte ki a szóvivő.

Papp Előd és György László a 
lapzártánkig beérkezett eredmé-
nyek alapján nem kívánt nyilat-
kozni és kommentálni a válasz-
tásokat.

ÖnKorMányzAti váLASztáSoK

RMDSZ-es győzelmet vetítenek elő az előzetes eredmények

Folyik a szavazatszámlálás. A hivatalos végeredményekre még várni kell fotóK: balázs árpád

Sokan éltek szavazati jogukkal





Különösebb incidensek nélkül ért 
véget Székelyudvarhelyen a vá-
lasztási kampány – a kedélyeket 
viszont jócskán felborzolta egy 
péntek éjjeli botrány, mely során 
a polgármesteri hivatal alkalma-
zottját, Farkas György kabinet-
vezetőt – mint a sértett elmond-
ta – Fóri Endre MPP-s megyei 
tanácsosjelölt ököllel arcon ütöt-
te. A történteket természetesen 
az érintett felek más-más verzió-
ban tolmácsolták: Bunta Levente 
közölte, kezdeményezni fogja a 
székelyudvarhelyi rendőrparancs-
nok leváltását.

HN-információ

A péntek éjjeli incidenst köve-
tően a polgármesteri hivatal 
közleményben számolt be a 

sajnálatos eseményről. Mint közöl-
ték, „a június 8-ról 9-re virradó éj-
szaka folyamán Szász Jenő, a Magyar 
Polgári Párt elnöke bejelentést tett a 
rendőrségen a 112-es sürgősségi tele-
fonszámon, aminek eredményeként 
a munkafeladatát végző polgármes-
teri hivatal alkalmazottját, Farkas 
György kabinetvezetőt szállító gép-
járművet a rendőrség megállította. 
Az ellenőrzés ideje alatt először a 
helyszínre érkezett Szász Jenő, majd 

Fóri Endre, továbbá három-négy 
autó tizenöt-húsz emberrel, akik 
erőszakoskodva, agresszíven próbál-
tak feszültséget szítani. Fóri Endre, 
valamint Szász Jenő a polgármesteri 
hivatal munkatársát többször felszó-
lította, hogy szálljon ki az autóból, 
és megfenyegették a következő sza-
vakkal: „Most elkaptunk, most nem 
szabadulsz. Meg vannak számlálva a 
napjaid.” Mivel Farkas György nem 
válaszolt a provokációra, és nem volt 
hajlandó kiszállni a járműből, Fóri 
Endre MPP-s megyei tanácsosjelölt 
feltépte a kocsi ajtaját, és ököllel ar-
con ütötte a hivatal munkatársát. A 
bántalmazást követően a sértett a 
székelyudvarhelyi rendőrségre ment, 
és a fent nevezett személyek ellen 

feljelentést tett testi sértés, fenye-
getés és felbujtás vádjával, valamint 
jelentkezett a városi kórház sürgős-
ségi osztályán, ahol megállapították 
a bántalmazás tényét. „Nem értjük, 
hogy miért, de ezt követően a rend-
őrség két tanú jelenlétében alaposan 
átkutatta az autót, amellyel a hivatal 
munkatársa utazott. Az alapos ku-
tatást követően nem találtak sem-
milyen törvénytelen tevékenységre 
utaló nyomot vagy anyagot. Rend-
kívül furcsának tartjuk, hogy amíg 
a hivatal munkatársát szállító autó 
vezetőjét megbüntették a kocsi pa-
pírjai miatt, valamint alkoholszon-
dás ellenőrzésnek vetették alá, nem 
találva szeszes ital fogyasztására 
utaló nyomot, nem ellenőrizték a 
többi autó iratait és azoknak vezető-
it sem” – áll a polgármesteri hivatal 
sajtóirodája által elküldött közle-
ményben, melyhez fényképeket is 
csatoltak. Mint írják, egyiken tisztán 
látható, „a rendőrség autója mögött 
álló HR–19–PRO rendszámú Mer-
cedes, mely Szász Jenő használatá-
ban áll”.

Az MPP szerint lejárató 
kampány történt 
Az esetet követően az MPP saj-

tóirodája is megfogalmazta közle-

ményét. Ebben az áll, hogy „június 
9-én éjszaka, a kampánycsend be-
állta előtt néhány órával RMDSZ-
es csapatok és idegenből hozott 
alvilági arcok közös akció keretében 
lejárató, a Magyar Polgári Pártot 
és Szász Jenőt, az MPP polgármes-
terjelöltjét rágalmazó plakátokat 
ragasztottak Székelyudvarhely ne-
gyedeiben, utcáin. Tettüket nem 
tudták az ismeretlenség homályá-
ban maradva lebonyolítani, ugyanis 
a Magyar Polgári Párt jelöltjeinek 
és szimpatizánsainak sikerült lelep-
lezniük őket. Cselekedetük nem 
újdonság, egy nappal korábban ha-
sonló plakátokat terjesztettek, 2009 
őszén pedig ugyanezen törvényte-
len eszközhöz folyamodtak, akkori 
helyi szövetségesükkel. A leleplezést 
követően bebizonyosodott, hogy 
az akció szervezője és felelőse nem 
más, mint Farkas György, a polgár-
mester kabinetfőnöke. Az ő irányí-
tása alatt, az RMDSZ emberei és az 
alvilági figurák attól sem rettentek 
vissza, hogy halálos fenyegetésekkel 
próbálják megfélemlíteni az őket 
tetten érő MPP-s jelölteket és szim-
patizánsokat.

A Magyar Polgári Párt 
Székelyudvarhelyi Szervezete meg-
tette a törvényes lépéseket az elkö-

vetők felelősségre vonásának érdeké-
ben. A bűnügyi feljelentést köve-
tően a rendőrség nagy erőkkel meg-
kezdte a nyomozást, nevezett Farkas 
György ellen eljárást indult, mind a 
rendőrség (6982/L/2012 ügyirat), 
mind pedig az ügyészség (855/
P/2012 ügyirat) részéről. Mindezek 
után nevezett Farkas György nem 
átallja úgy beállítani a történteket, 
miszerint ő lenne a sértett fél!” – 
közli az MPP sajtóirodája. 

Fóri Endre is reagált a történ-
tekre. Mint tudatta, törvénytelenül 
plakátolókat kerestek a város terü-
letén, azért követtek egy gyanúsnak 
tűnő fehér Skoda Octaviát. Fóri el-
mondása szerint nem tudták, ki ül az 
autóban, ezért lépett ő oda a parkoló 
gépjárműhöz, hogy benézzen annak 
sofőr felőli ablakán. Ekkor Farkas 
György kinyitotta az autó ajtaját, 
Fóri pedig reflexből visszalökte azt. 

A rendőrség cinkossága 
A történet mellett nem hunyt 

szemet Bunta Levente polgármester 
sem. Miután tegnap leadta szava-
zatát, újságírói kérdésre válaszolva 
reagált a péntek éjjel történtekre,  
kilátásba helyezve, a történtek miatt 
még ma kezdeményezni fogja a helyi 
rendőrparancsnok leváltását.
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Szavaztak a politikusok

Farkas György

A hivatalban lévő önkormányzati 
képviselők a munka folytatását 
ígérték, a versenypártok képvise-
lői pozícióik erősítését remélték a 
tegnapi választásoktól.

HN-összefoglaló

Borboly Csaba, az RMDSZ 
Hargita megyei tanácselnök-
jelöltje feleségével érkezett 

szavazni vasárnap 10 órakor a csík-
szeredai 11-es szavazókörzetbe. A 
József Attila Általános Iskola sport-
termében sokan voltak, tízperces 
sorban állást követően jutott a ta-
nácselnökjelölt az urnákhoz. Az új-
ságírók kérdésére válaszolva Borboly 
Csaba hangsúlyozta: „A folytatásra 
szavaztam, arra a folytatásra, amely-
re szüksége van Székelyföldnek. 
Az elmúlt négy évben Székelyföld 
jó irányba indult el, saját erőnkből 
sok mindenre voltunk képesek. Én 
abban bízom, hogy ezt a munkát 
folytatni tudjuk. Arra szavaztam, 
és bízom benne, nagyon sokan arra 
fognak szavazni, hogy mi magunk 
saját erőnkből boldoguljunk Szé-
kelyföldön.”

A harmadik mandátumáért in-
dult Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere az autonómiá-
ról és a város fejlesztése folytatásának 
szükségességéről beszélt, miután 
leadta szavazatát. „Arra a fejlődésre 
szavaztam, amely a várost az elmúlt 
nyolc esztendőben jellemezte” – 
mondta, hangsúlyozva, hogy a fej-

lesztéseket önerőből végezték, anél-
kül, hogy hitelekhez folyamodtak 
volna. Ráduly megjegyezte, hogy ha 
erős képviseletet szerez az RMDSZ, 
akkor eredményesen tudja hallatni 
hangját Bukarestben és Budapesten 
egyaránt, mert „mindenki számára 
világossá kell tennünk, hogy a szé-
kelység legnagyobb kincse az auto-
nómia”.

A székelyudvarhelyi polgármes-
terjelöltek közül elsőként, reggel fél 
kilenckor a függetlenként induló 
Csedő Attila adta le voksait. Mint el-
árulta: a jelenre szavazott. Újságírói 
kérésre Csedő kifejtette, hogy sze-
rencsére a múltra nem szavazhatott, 

mert az már elmúlt, reméli örökre. 
A jövőre sajnos nem szavazhatott, 
mert annak még nem jött el az ideje. 
Ezért a jelenre szavazott.

Dr. Verestóy Attila tíz órakor 
járult az urnák elé. Udvarhelyszék 
szenátora a Bányai János Szakkö-
zépiskolában található 2-es körzet-
ben adta le voksát, majd azt tudatta, 
huszonkét év után is optimista, és 
úgy gondolja, van is oka rá. A sze-
nátor szerint fontos, hogy közös-
ségünknek olyan politikai képvise-
lete legyen, mely el tudja érni azt, 
amire szükség van. Bunta Levente, 
az RMDSZ polgármesterjelöltje 
negyed tizenkettőkor járult a sza-

vazóurnához a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnázium-
nál kialakított 4-es szavazókörzet-
ben. Bunta családjával, feleségével 
és két gyerekével érkezett. Miután 
a vokslapokat urnába dobta, azt kö-
zölte: a megújulásra szavazott, arra, 
ami Székelyudvarhely megújulását 
fogja jelenteni az elkövetkező négy 
évben. 

– Arra szavaztam, hogy a jobbik 
győzzön, az a csapat, mely a város 
fejlődéséért, megújulásáért, építé-
séért fog dolgozni – mondta Bunta 
Levente. 

Szász Jenő, az MPP polgár-
mesterjelöltje a Kós Károly Iskola-

központban adta le szavazatát. Ő 
is családjával, feleségével és három 
gyerekével érkezett. Még a szavazást 
megelőzően, a körzet bejáratánál a 
magyarországi Hír TV-nek élő adás-
ban nyilatkozott. Szász a tévés beje-
lentkezésben azt mondta, szerveze-
tük alternatívát kínált a huszonkét 
év zsákutcájára, majd úgy vélekedett, 
tudják hozni a 2008-as eredményei-
ket, sőt. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ 
szövetségi elnöke szülőfalujában, 
Karcfalván szavazott, éppen abban 
a helyiségben, amelyben 45 évvel 
ezelőtt megszületett. Miután lead-
ta szavazatát, a politikus kijelentet-
te, hogy a folytonosságra, az erős 
közösségre szavazott. „Erős helyi 
tanácsra, az elkezdett fejlesztési 
tervek folytatására, egy erős közös-
ség építésére szavaztam” – mondta. 
Hozzáfűzte, meggyőződése, hogy 
a szavazatok összeszámlálása után 
elmondhatja: „erős képviseletünk 
van nemcsak a Székelyföldön, ha-
nem országszerte”.

Mircea Duşa, a parlamenti 
kapcsolatokért felelős tárca nélküli 
miniszter Maroshévízen szavazott. 
Kifejtette, hogy az egységre és a 
Hargita megyei románságnak a me-
gyei tanácsban való népesebb kép-
viseletére szavazott. Mint mondta, 
az erős román képviselet a román 
többségű települések gondjainak 
hatékonyabb megoldását eredmé-
nyezné.

Az orszzágos átlag alatti a választási részvétel fotó: balázs árpád

BotrányoS KAMPányzáráS SzéKELyudvArhELyEn

A helyi rendőrparancsnok menesztését kéri a polgármester
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Az RMDSZ pozícióinak erősö-
dését vetíti elő a párhuzamos 
szavazatszámlálás eredménye, 
legalábbis a polgármesterek 
pártállását tekintve. Csíksze-
redában ráduly róbert Kálmán 
fölényes szavazattöbbséggel 
kezdheti el harmadik mandátu-
mát, Székelyudvarhelyen Bunta 
Levente újrázhat, s a vidéki tele-
püléseken is többnyire a szövet-
ség jelöltjei szereztek mandá-
tumot. Gyergyószentmiklóson 
az MPP-s Mezei János polgár-
mester nyerte a választásokat, 
s meglepetésre az rMdSz által 
támogatott független jelölt, 
Brezovszky György kapta a leg-
több szavazatot Balánbányán. 
A közölt eredmények nem hiva-
talosak, a pártok által végzett 
párhuzamos szavazatszámlálás 
eredményét tükrözik.

Csíkszeredában az 
RMDSZ-es csapat feszült 
izgalomban várta a fejle-

ményeket, noha a párt a túlnyomó 
többségben magyarok lakta tele-
püléseken az összes közvélemény 
kutatás szerint a legesélyesebbként 
szaladt neki a helyhatósági válasz-
tásoknak. Az első információk a 
jelenlétről szóltak, mint kiderült 
valamivel magasabb arányban je-
lentek meg a szavazókörzetekben 
a jelöltek, mint négy évvel ezelőtt. 
Később, az éjféli órák környékén 
a csíkszéki településekről egymást 
követően érkeztek a hírek a fris-
sen felújított ifjúsági központba, 
ahol az RMDSZ csapata össze-
gyűlt a közös eredményvárásra. 
A feszültség minden befutó hírrel 
oldódott valamelyest, hiszen, úgy 
tűnik jól szerepeltek a szövetség 
önkormányzati jelöltjei az 2012-
es helyhatósági választásokon.

ráduly fölényesen vezet
A lapzártáig befutott infor-

mációk szerint Csíkszeredában, 
Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mesternek a szavazatok 61 szá-
zalékát sikerült megszereznie, a 
tanácsosi listára pedig nagyjából 
59 százalékban adták voksaikat 
a választópolgárok. Az említett 
adatok a megyeszékhely tömb-
ház negyedeiben leadott, illetve a 
hargitafürdői szavazókörzet ered-
ményeinek számszerűsítése alap-
ján álltak össze, lapzártáig nem 
futottak be a kertvárosi övezetek 
adatai.

A csíkszéki községek közül el-
sőként Csíkszentmártonból jelez-
ték a szövetség megfigyelői, hogy 
a párhuzamos szavazatszámlálás 
alapján úgy tűnik Gergely András 
újabb polgármesteri mandátumot 
nyert, és a község hely tanácsának 
összetétele is az RMDSZ irányába 
billenti a mérleget. A legnagyobb 
örömujjongás a Balánbányáról ér-
kező hírek hallatán tört ki, hiszen 
úgy tűnik először lesz magyar 
polgármestere a bányavárosnak: 
Brezovszky György független 

polgármesterjelöltnek, aki a szö-
vetség mellett az EMNP támoga-
tását is élvezte, minden bizonnyal 
sikerült megszereznie a szavaza-
tok többségét.

Legkritikusabb helyzet talán 
Csíkcsicsóban volt, ahol Balló Jó-
zsef polgármester leköszönt, így a 
településvezetői székért késhegyig 
ment a harc. Csíkszék szintjén ott 
durvult el legjobban a választási 
kampány, a plakátfestegetésen túl 
az ellenjelölt részéről különböző 
testi fenyegetések hangzottak el, 
illetve arra is van bizonyíték a szö-
vetség megfigyelői szerint, hogy 
pénzzel próbáltak szavazatokat 
venni. Mégis sikerült győzni, leg-
alábbis a polgármesteri széket a 
következő négy évre az RMDSZ 
színeiben induló Becze Attila 
foglalhatja el. Továbbá újfent 
RMDSZ-es polgármestere lesz 
Csíkpálfalvának, Ferencz Csaba, 
Tusnád községnek Raffain Endre, 
Csíkszentimrének Kencse Előd, 
Csíkszenttamásnak Márk Tibor, 
Csíkszentgyörgynek György Jó-
zsef, Csíkszentmihálynak Kósa 
Péter, illetve Csíkszentkirálynak 
Székely Ernő személyében. 
Csíkszentdomokoson is úgy tűnik 
újabb mandátum vár Ferencz Ala-
josra, aki az elmúlt mandátumban 
függetlenként nyert, ezúttal azon-
ban a szövetség színeiben indult. 
A Gyimesek-völgyében is jól 
szerepeltek az RMDSZ jelöltjei, 
mind Gyimesfelsőlokon, mind 
pedig Gyimesközéplokon Tímár 
Zsombor László, illetve Mihók 
Péter előbb újabb négy polgár-
mesteri év áll. Kászonaltízen, 
Csíkkozmáson, Csíkszentléleken, 
Csíkrákoson, Csíkmadarason, 
csak a szövetség jelöltjei indultak, 
így a jelenleg hivatalban levő pol-
gármesterek választási harc nél-
kül hoszabbíthatnak újabb négy 
évet. Tusnádfürdőn is marad Al-
bert Tibor a polgármesteri szék-
ben, aki úgy tűnik Csíkszéken 
a Magyar Polgári Párt egyetlen 
sikeres polgármesterjelöltjeként 
került újfent a fürdőváros élére. 

Csíkdánfalváról lapzártáig nem 
érkeztek adatok.

Csíkszék Borbolynak 
szavazott bizalmat
Az párhuzamos szavazatszám-

lálás eredményei alapján Csíkszé-
ken Borboly Csaba, az RMDSZ 
megyetanácselnök-jelölte kapta 
a szavazatok elsöprő többségét, 
Csíkrákoson a választók 95 szá-
zalékának bizalmát nyerve el, 
Csíkdénfalván pedig a szavazatok 
63%-át kapta.

Székelyudvarhelyen
 Bunta újrázott
A Központi Választási Iroda je-

lentése szerint Székelyudvarhelyen 
54,23 százalékos volt a részvételi 
arány, ami kissé elmarad az 56,39 
százalékos országos átlagtól. Teg-
nap este tizenegy óráig a város 
huszonkét szavazókörzetéből 
tizenhétben összesítették a vok-
sokat. E szerint polgármester-
jelöltként Bunta Levente 6507, 

Szász Jenő 3491, Tankó László 
1949, Csedő Attila pedig 187 
szavazatot kapott. A helyi tanács 
összetételének alakulásában is 
hasonló tendencia mutatkozott 
meg: hét körzet adatainak össze-
számolását követően az RMDSZ 
jelöltjei 2648, az MPP-sek 1367, 
az EMNP jelöltjei 767 voksot 
kaptak, illetve a hét körzetben 

Lukács László független jelöltre 
149-en szavaztak. A tizenegy órás 
állás szerint tehát Bunta Levente 
jelentős voksfölénnyel, 54 száza-
lékkal újrázhat. 

udvarhelyszéken tarolt
az rMdSz
Úgy tűnik, Udvarhelyszéken 

minden községi polgármesterét 
megtartotta az RMDSZ, sőt az 
eddig „MPP-s uralomnak” szá-
mító Farkaslakán, Bögözben és 
Szentábrahámon is győzni tudott, 
valamint elhódította Zetelakát 
is  – ez derült ki a vidéki ered-
mények tegnap esti összesítése-
kor, közvetlenül lapzártánk előtt. 
Ekkor csupán Felsőboldogfalva 
helyzete volt kérdéses, bár a rész-
leges eredmények az RMDSZ-es 
Sándor József győzelmét jósolták. 
Ennek fényében az egyetlen köz-
ség, ahol más párt jelöltje győzött, 
az Kápolnás, itt a szövetség jelölt-
je, Péter Ferenc alulmaradt az 
újraválasztott Benedek Lászlóval 

(MPP) szemben. Székelyderzsben 
csak két független indult, itt Zol-
táni Csaba jelenlegi polgármester 
szerzett magának újabb mandátu-
mot.

A nem hivatalos eredmények 
szerint Udvarhelyszék közsé-
geiben a következő négy év-
ben 21 RMDSZ-es, egy MPP-s 
és egy független polgármester 

fog tevékenykedni. Ami a szé-
ki kisvárosokat illeti, lapzártáig 
Székelykeresztúrról nem érkez-
tek adatok, Szentegyházán pedig 
a hírek szerint a független Rusz 
Sándor nyert.

Gyergyószentmilóson
Mezei hivatalban marad
A lapzártáig összesített ada-

tok alapján, a pártok által végzett 
párhuzamos szavazatszámlálás 
szerint Gyergyószentmiklóson 
Mezei János hivatalban lévő pol-
gármester nyerte el a választók 
bizalmát.

néppárt: „ezt a választást 
nem vesztettük el”

Az ENMP csíkszeredai szék-
házában várakozó, kissé feszült 
hangulat uralkodott, amiatt, hogy 
a párt először szerepelt a választá-
sokon, valamint, hogy lapzártán-
kig nem lehetett tudni hivatalos 
eredményeket, néhány település 
és az ország nagy városainak ki-
vételével. A feszült várakozást 
oldandó, a székházban összegyűlt 
jelöltek és munkatársak, valamint 
szimpatizánsok ünnepeltek is, hi-
szen három tagjuk ünnepelte teg-
nap a születésnapját, őket köszön-
tötték fel, ami után mindenki 
visszatért a munka vagy a várako-
zás mellé. Míg az urnazárás előtt 
focimeccset néztek az egybegyűlt 
EMNP-sek, addig az exit-pollok 
folyamatos megjelenésének ide-
je alatt a Realitatea, valamint az 
Erdély TV csatornák és az online 
híradásokat követték figyelem-
mel, miközben folyamatosan 
csörögtek a telefonok, a legújabb 
hírekkel vagy éppen a kialakult 
helyzetekkel kapcsolatosan. 

A csíkszeredai székházban 
tartózkodó Sándor Krisztina, az 
EMNP szóvivője, és az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács ügyveze-
tő elnöke kérdésünkre elmondta: 
ezt a választást nem veszítette el a 
Néppárt. 

– Korábban nem szerepeltünk, 
nem volt sem polgármesterünk, 
sem tanácsosunk, emiatt ebből 
a választásból nem jöhetünk ki 
vesztesen. Van és lesz olyan ön-
kormányzat, ahol az immár beju-
tott tanácsosokkal el lehet kezde-
ni a munkát. Holnap is nap lesz, 
ugyanúgy folytatódik az Erdélyi 
Magyar Nemzeti Tanács és a Nép-
párt munkája. A párt megvetette a 
lábát amennyire lehetett. A válasz-
tási részvétel Erdély-szerte lehetett 
volna jobb is. A távolmaradást 
szerintem az eddigiek számlájára 
kell írni, semmiképp sem az új párt 
számlájára. Mi alternatívát kínál-
tunk, ennyien éltek vele. Remél-
jük, hogy a jövő bebizonyítja létjo-
gosultságunkat. Mi hosszú távon 
építkezünk – emelte ki a szóvivő.

Papp Előd és György László a 
lapzártánkig beérkezett eredmé-
nyek alapján nem kívánt nyilat-
kozni és kommentálni a válasz-
tásokat.

ÖnKorMányzAti váLASztáSoK

RMDSZ-es győzelmet vetítenek elő az előzetes eredmények

Folyik a szavazatszámlálás. A hivatalos végeredményekre még várni kell fotóK: balázs árpád

Sokan éltek szavazati jogukkal
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A rugonfAlvi tónál versenyeztek

Repülők és rakéták
hirdetések

A székelykeresztúri gyerme
kek Klubja és a Szitakötő Egye
sület ismét megszervezte a Ro
mániában működő egyesületek 
számára az országos repülő- 
és rakétamodellező versenyt. 
A 18 meghívott csapatból a 
rendező székelykeresztúri csa
paton kívül még kilenc csapat 
vett részt, így a mezőny 50 fő 
felett volt.

hN-információ

Ezúttal gyerekek is benevez-
hettek a Hargita Megyei 
Tanácsa és a Communitas 

Alapítvány támogatásával lét-
rejövő rendezvényre. A sportág 
legjobbjai Székelykeresztúr város 
határában és a rugonfalvi tónál 
mérték össze tudásukat. Mint 

Kiss István, a VII. Hargita-kupa 
országos repülő- és rakétamo-
dellező verseny szervezője el-
mondta lapunknak, a gyerekek-
nek szervezett verseny szerepel 
a tanügyminisztérium verseny-
kalendáriumában. A ver senyt 
június 8–10. között a Szé kely-
keresztúrhoz közeli rugonfalvi 
halastón kívüli völgyben tartot-
ták. A rakétamodellező verse-
nyeket szombaton a Nagykede és 
Kiskede közti bércen tartották. 
Jelen volt Buzău, Călăraşi, Piteşti, 
Ploieşti két csapattal, Târgovişte, 
Ghergheşti, Kézdivásárhely és 
Székelyudvarhely. – Nem tud-
ható okokból (még az utazást 
sem támogatja a tanügy) többen 
távol maradtak azok közül is, 
akik rendszeres résztvevői a ver-

senynek, többek közt Codlea, 
Szeben, Déva, Brad, Hunyad 
vagy Sepsiszentgyörgy. A két ra-
kétamodellező versenyen 18 és 17 
versenyző vett részt. A repülőmo-
dellező versenyeken a szabadon 
repülő F1H kategóriában volt 
a legnagyobb részvétel, 24 gye-
rek nevezett. A székelykeresztúri 
Kiss Tamara megmutatta, hogy 
hazai környezetben is repülnek 
a modelljei, fölényesen nyerte a 
versenyt, így még egy országos 
bajnoki címet tudhat magáénak. 
A kis gumis kategóriában 14, a 
távirányítós versenyen hét gyerek 
versenyzett. A csapatversenyben 
a székelykeresztúri gyermekek 
klubja F1H kategóriában az első 
helyen végzett – ismertette a fő-
szervező.

Mivel a tanügyminisztérium nem támogatja a versenyt, többen távol maradtak fotó: ifj. haáz sándor

Szombaton reggel nyitotta meg 
kapuját a városi strand, mely  8 
és 21 óra között várja látogatóit.

hN-információ 

A nyári felmelegedés függ-
vényében általában júni-
us elején vagy legkésőbb 

a hónap közepén nyit a polgár-
mesteri hivatal által működtetett 
székelyudvarhelyi városi strand. 
Mint a hivatal tájékoztatott, ez a 
pillanat idén június 9-ére, szom-
batra esett – a kinti hőmérséklet 
ugyanis már indokolttá teszi az 

intézkedést. Mint megtudtuk, a 
városi strand 8 és 21 óra között 
várja látogatóit. 

8 és 19 óra között, vagyis az 
egész napos jegyért a felnőtteknek 
7 lejt, a gyerekeknek, tizennégy 
éves korig pedig 4 lejt kell fizetni-
ük. Délután 4 és este 7 óra között 
a felnőttjegy ára 5 lej, a gyerekek 
belépője pedig 2 lejbe kerül. Az 
esti úszójegy 7 és 9 óra között fel-
nőtteknek 4, gyerekeknek pedig 
2 lejbe kerül. Nem mellékes infor-
máció, hogy a strand használata 
ötéves korig ingyenes.

nyitott A strAnd

Lehet csobbanni! 

Várja a fürdőzni kívánókat a városi strand fotó: ifj. haáz sándor

Június 8-án Gagyi József al
igazgató kíséretében Bunta 
Le vente polgármester terep
szemlét tartott a Bányai János 
Szak középiskola új sporttermé
nél. Az eseményen jelen volt a 
kivitelező vállalkozás részéről 
is több szakember, tulajdon
képpen, ahogy a polgármester 
fogalmazott, a munka átvétele 
történt meg pénteken.

hN-információ

A terepszemle alatt az intéz-
mény aligazgatója köszö-
netet mondott az iskola 

és a diákság nevében a korszerű 
sportterem megépítéséért, a pilla-
natra, mint ismeretes, több mint 
tíz éve vár a tantestület. A Bá-
nyai János Szakközépiskola hátsó 
udvarán az új sportterem, avagy 
sportcsarnok építését 2010-ben 
kezdte el a versenytárgyalás nyer-

tes kivitelezője – a polgármester a 
pénteki látogatáson megerősítet-
te: reményei szerint iskolakezdés-
re elkészül a sportterem.

A beruházás során a torna-
csarnok építésén túl területren-
dezésre, közművesítési munkála-
tokra is sor került. A terepszemle 
során a sajtó képviselői vel a pro-
jekt főbb sarokszámait is ismer-
tették. Eszerint a beépített terület 
1776,80 négyzetméter, a hasz-
nos felület pedig 2192,38 m2. A 
sportcsarnok pályája 24-szer 44 
méter, illetve az ülőhelyek száma 
199, az állóhelyeké pedig 91. Az 
épületben számos úgynevezett 
funkcionális helyiséget is kiala-
kítottak: fiú-, lány-, tanár- és 
edzői öltözőket, raktárhelyisé-
get, fürdőket, orvosi kabinetet, 
ruhatárat, illetve az épületnek 
van egy hőközpontja is. A beru-
házási munkálatok összértéke 

több mint 8 millió lej. Az épület 
terveit a csíkszeredai Vallum Kft. 
készítette, három kivitelező volt:  
a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. 
készítette az alapokat, a munkála-
tokat a szintén székelyudvarhelyi 
Sigapress Kft. folytatta és fejezte 
be, az Inszer Kft. pedig a külön-
böző épületgépészeti munká-
latokat végezte el. A beruházás 
finanszírozása két forrásból tör-
tént: helyi, városi költségvetés-
ből vásárolták meg a szükséges 
területet, majd közművesítettek, 
illetve a tornaszerek és a bútorzat 
is városi büdzséből született meg. 
Ugyanakkor az építmény állami 
költségvetésből jöhetett létre: a 
Fejlesztési Minisztérium Torna-
terem iskoláknak programja  kere-
tén belül az Országos Beruházási 
Ügynökség, vagyis a C.N.I. járult 
hozzá jelentős összeggel a költsé-
gek megtérítéséhez

ÁtvEttéK A BERuhÁzÁSt 

Látogatás az új sportteremnél



Bár a gyergyószentmiklósi vá
rosi választási irodán lapzár
tánkig senki nem jelentett vá
lasztási csalást, apró rendelle
nességeket több helyszínen is 
észleltek a szavazók.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Lázár Zoltán RMDSZ-es 
polgármesterjelölt tegnap 
fél tizenegy körül a műve-

lődési házban lévő választókör-
zetben adta le voksát, Mezei János 
MPP-s polgármesterjelölt pedig 
délben a Kós Károly Általános 
Iskolában lévő körzetben voksolt 
családjával együtt.

Noha a városi választási irodának 
hivatalosan nincs tudomása válasz-
tási csalásról, a helyszínen járva több 
szavazópolgár is jelezte, olyan szava-
zólapot adtak át a biztosok, amelyről 
hiányzott a szavazókörzet pecsétje. 
Illetve arra is volt példa, hogy a he-
lyi és megyei tanácsosjelöltek listáit, 
valamint a polgármesterjelöltek és 
a megyei tanácselnökjelöltek listáit 
tartalmazó, négy szavazólapból álló 
paksamétában ugyanabból a szava-
zólapból kettő volt, emiatt volt, ami 
hiányzott.

Ezeket a problémákat, ha jelez-
ték a szavazópolgárok, a helyszí-
nen orvosolták a biztosok. Olyan 
esetről is tudomásunk van, amikor 

állítólag a rendőrség ellenőrizte a 
szavazókörzetek felé tartó autók 
utasait, azt vizsgálva, hogy az illető-
ket nehogy „valaki megbízásából” 
szállítsák a szavazókörzetekbe. Erős 
Levente, Hargita Megye Tanácsa 
gyergyószentmiklósi irodájának 
vezetője nehezményezte, hogy a sú-
lyosan beteg személyeknek a helyi 
rendőrség tagjai vitték ki a mozgó-
urnát.

Bár pontos adat nem áll rendel-
kezésünkre, úgy tűnik, Gyer gyó-
szentmiklóson nagyobb volt a sza-
vazó kedv, mint négy évvel ezelőtt, 
a délelőtti és déli órákban hosszas 
sorok kígyóztak a körzetek bejárata 
előtt, amire rég nem volt példa.

2012. június 11., hétfő  | 7. oldal hargitanépe

gyergyó

Körkép

Kiszivárogtatott rendőrségi doKumentum ügyében nyomoznaK

Mezei „hivatalból” jelentett
bajkó László vállalkozót, rmdsz-
es tanácsosjelöltet és erős Le
ventét, Hargita megye tanácsa 
gyergyószentmiklósi irodájának 
vezetőjét jelentette fel mezei 
János polgármester a múlt hét 
végén. mezei lapunknak adott 
nyilatkozatában arra hivatko
zott, hogy hivatali kötelessége 
jelenteni minden esetet, amely 
olyan dokumentum kiszivárog
tatásáról szól, amely „nem köz
szemlére való”.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Több gyergyószentmiklósi 
lakos talált a múlt hét végén 
postaládájában egy olyan 

rendőrségi dokumentummásolatot, 
amelyet – az irat szerint – Ungureanu 
Victor felügyelő állított ki, és annak 
a nyomozásnak a folyamatáról, kö-
vetkeztetéseiről szól, amelyet 2010-

ben folytattak több városi elöljáró, 
többek közt Mezei János polgár-
mester ellen is. Mezei az ügyben 
feljelentést tett a helyi rendőrségen 
Bajkó László vállalkozó, RMDSZ-
es tanácsosjelölt, valamint Erős 
Levente, Hargita Megye Tanácsa 
gyergyószentmiklósi irodájának ve-
zetője ellen az irat terjesztése miatt.

– Négy példány volt az iratból 
a postaládámban, és ebből kettőt 
odaadtam két barátomnak a Rubin 
szálloda előtt, amit meglátott egy 
olyan személy, aki vélhetőleg szólt 
Mezeinek – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Bajkó László.

Elmondta, szó nem volt arról, 
hogy a dokumentumot terjesztet-
te volna, csupán érdekességképpen 
mutatta meg barátainak, mégis 
behívatták a rendőrségre nyilatko-
zatot írni. Kifejtette, a nyomozók 
leginkább arra voltak kíváncsiak, 
hogyan került birtokába az irat, 

azután kevésbé érdeklődtek, kinek 
adta tovább. – Nekem is volt ilyen 
dokumentum a postaládámban, de 
senkinek nem adtam tovább, mégis 
a rendőrségen kötöttem ki – mél-
tatlankodott Erős Levente, aki nem 
tagadta, néhány ismerősével beszélt 
az irat tartalmáról.

Mezei János polgármester la-
punknak azt nyilatkozta, csupán 
hivatali kötelezettségének tett eleget 
azzal, hogy feljelentette a két sze-
mélyt, ugyanis szerinte egy nem be-
fejezett nyomozati anyagról van szó, 
ami „nem közszemlére való”.

– Egyébként pénteken éjszaka 
engem is behívattak nyilatkozatot 
írni, mert ez a dokumentum egyálta-
lán nem szabadott volna a nyilvános-
ság elé kerüljön – fejtegette Mezei.

Nem titkolta, arról a dokumen-
tumról van szó, amelyet a rendőrség 
további kivizsgálás végett a DNA-
hoz terjesztett elő.

Elköltöztették 
a régi öregotthon lakóit

Az EKE felújította a parkot, további gondozását a lakókra bízta fotó: jánossy alíz

ünnepélyes keretek között avat
ták fel gyergyószentmiklóson 
a Virág negyed 43as tömbház 
előtti, újjávarázsolt közteret pén
teken. A parkot az Erdélyi Kárpát
egyesület (eKe) a moL románia 
és a PolgárTárs Alapítvány Zöld
övezetek pályázati kiírásán nyert 
pályázati összegből az önkor
mányzat segítségével újította fel. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Sétányokat alakítottak ki, új 
járdaszegélyeket raktak le, gye-
pesítettek, sövényt ültettek és 

több alacsony növésű fát ültettek a 
Virág negyed 43-as tömbház előtti, 
eddig gondozatlan téren. A park 
ujjávarázsolásának fő célja a környe-
zet szebbé tétele, a zöldfelület növe-
lése, pihenőhelyek, közösségi terek 
létrehozása volt, hiszen az igény az 
volt a tömbházlakók részéről, hogy 
a környezetükben lévő zöldövezet 
ne csak a szemnek legyen tetszetős 
– tájékoztatott Vadász-Szatmári Ist-
ván, az EKE gyergyószentmiklósi 
elnöke.

– Ezt a parkot a város egyik 
vonzó pontjának szánjuk. Önök-
nek, önökért készítettük, és úgy 
lenne szép, ha további gondozá-
sát önök vállalnák – szólt a Virág 

negyed 43-as tömbház lakóihoz 
Vadász-Szatmári István az átadó 
ünnepségen.

A gépi munkálatoknál az ön-
kormányzat támogatását vették 
igénybe, a többit önerőből vé-
gezték el az EKE-tagok. A parkban 
díszítőelemként a városi kertészet 
virágpiramisba bújtatott öntöző-
berendezéseket helyezett el a térre, 
amelyeket korábban vásároltak Ma-
rosvásárhelyről, illetve Jakab Gyula 
geológus ajándékaként szobrot is 
állítottak. A park avatóján a szalag 
és olló párosítás helyett az öntöző-
kannát választották az EKE tagjai, 
amivel ünnepélyesen meglocsolták 
az összes csemetét, ezzel is kiemelve, 
mennyire fontos a park szépségének 
megőrzéséhez a lakók odafigyelése.

A park felújítására fordított 
nyolcezer lejt meghaladó összeget 
a MOL Románia és a Polgár-Társ 
Alapítvány Zöldövezetek pályázati 
kiírásán nyerte el az Erdélyi Kárpát-
Egyesület. Hasonló összeget nyert 
két másik gyergyószentmiklósi ci-
vilszervezet; a Pro Múzeum Egye-
sület, a Tarisznyás Márton Múzeum 
tevékenységét támogató civilszerve-
zet a pályázati összegből a múzeum-
udvart rendezi; a Kós Károly Egye-
sület a Kós Károly Általános Iskola 
előtti téren alakít ki virágos kertet.

Úgy tűnik, nagyobb volt a szavazó kedv Gyergyószentmiklóson, mint négy évvel ezelőtt fotó: jánossy alíz

gyergyószentmiKLóson HivataLosan nem jeLentetteK váLasztási csaLást

Apró rendellenességek voltak
átadtáK a virág negyed 43-as tömHáz eLőtti teret

Öntözőkannával avatták 
a felújított parkot

A z ütemtervnek meg-
felelően haladnak a 
g yer  g yó szentmiklósi 

Ápoló- és Gondozóközpont fel-
újítási munkálataival, az építkezés 
előrehaladtával szükségszerűvé 
vált a betegek kiköltöztetése az 
ingatlanból. A vezetőség az ön-
kormányzat és a Gyulafehérvári 
Ca ritas – Szent Erzsébet Öreg-
otthonának segítségével minden 
ápoltat sikerült megfelelő kör-
nyezetben elhelyezni. Tizenhét 
ágyban fekvő és tolószékes beteg 

számára a Szent Erzsébet Öreg-
otthon biztosított helyet, a többi 
negyvennégy ellátott, az ápoló- és 
gondozószemélyzet, illetve az ad-
minisztráció a város önkormány-
zatának Kárpátok utcai épületébe 
költözött. Az étkeztetés kérdése is 
megoldódott, a napi reggelit, ebé-
det, vacsorát a városi kórháztól 
vásárolja a központ, a felszolgálást 
az ebédlőnek kialakított helyiség-
ben oldják meg. Itt készítik el a 
tíz órait és az uzsonnát is az ápol-
tak részére. 



Zajlik a hazai általános iskolákban 
az elsős és ötödikes tanulók fizikai 
állapotának felmérése. Az akció 
célja speciális tesztek és gyakor-
latok segítségével pontos képet 
adni a testnevelő tanároknak a 
gyermekek fizikai állapotáról. Az 
eredmény lehangoló, s mint ki-
derült, nemcsak az iskolások, de 
már az óvodások körében is sok 
a problémás gyermek. A szülők 
pedig – a szakemberek szerint 
– gyakran nem veszik komolyan 
ezeket a gondokat.

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

Tizenkilenc ötödikes közül 
tizennégynek kisebb-na-
gyobb mértékben ferde a 

gerince – mondta megkeresésünkre 
Fekete Gyula, a csíkszeredai József 
Attila Általános Iskola testnevelő 
tanára. Ötödikeseket tanít, őket kell 
felmérje a megszabott speciális tesz-
tekkel, gyakorlatokkal: a gyermek 
súlya, magassága mellett mérik töb-
bek között az állóképességet, meg-
nézik az esetleges hátgerincferdülést, 
lábdeformációt.

– Lehangoló az eredmény – ösz-
szegezte Fekete Gyula a tapasztalata-
it, miután arról is beszámolt, hogy a 
sok ferde hátgerinc mellett a lúdtalp 
is igen gyakori, a felmért gyermekek 
mintegy felénél tapasztalható ez az 
elváltozás.

Egyik bajból jön a másik
– Ha a gyermeknek nincs örök-

lött hátgerincproblémája, leggyak-
rabban a lúdtalp következménye 
a gerinc elferdülése – magyaráz-
ta Bogdán Emese, a csíkszeredai 
Nagy Imre Általános Iskola test-
nevelő tanára. Ő a tanintézmény 
iskolaorvosával közösen minden 
tanév elején felméri az iskolába ér-
kező elsősöket, a negyedikeseket, 
illetve a nyolcadikosokat, az ered-
ményt közli a pedagógusokkal, 
rajtuk keresztül pedig a szülőkkel 
is. A 2011/2012-es tanév elején, 
az iskolában megvizsgált 141 elsős 
gyermek közül 25 bizonyult lúdtal-
pasnak, a 151 negyedikesből 48, a 
117 nyolcadikosból pedig 39. A ge-
rincferdülések ritkábbak voltak, az 
elsősök között ötöt, a negyedikesek 
között 8-at, a nyolcadikosok között 

pedig 9-et találtak. Érdekes meg-
figyelni, hogy mind a lúdtalpas, 
mind a ferde gerincű gyermekek 
száma nőtt, ahogy teltek az iskola-
évek.

– A gyermekek java része úgy 
jön első osztályba, hogy hozza a 
családorvosi igazolást, miszerint 
egészséges. Ritka, hogy olyan pa-
pírral jönnének, amely feltüntetné, 
hogy lúdtalpuk van. 10-12 éve, 
mióta itt dolgozom, szinte nem is 
találkoztam ilyen esettel. Ám első 
osztály elején mi nekilátunk a szű-
résnek, és már akkor elég sok esetet 
találunk, számuk pedig negyedik 
osztályig csak nő – mondja dr. Sárosi 
Márdirosz Gabriella, a Nagy Imre 
Általános Iskola orvosa.

Már az óvodásoknál is 
jelentkezik
Kelemen Zsófia gyógytornász 

2005-től folyamatosan vizsgálja a 
csíkszeredai óvodáskorú gyermeke-
ket, és dolgozik is velük rendszeresen: 
délelőttönként az óvodákban tart 
tartáskorrekcióra irányuló tornát, 
mellkasi izmokat erősítő mozgást, a 

lúdtalpas gyermekekkel pedig külön 
csoportban foglalkozik. Azt monda, 
a hároméveseknél a gerinccel még 
nincs gond, noha már megjelenhet a 
nem föltétlenül patológiás, de a lég-
zés hatékonyságát negatívan befo-
lyásoló, a mozgásszegény életmódra 
utaló besüllyedt mellcsont. Ezt átlag-
ban 10-ből 6 gyermeknél tapasztalja, 
nagyobbaknál már 10-ből 8-nak is 
besüllyedt a mellcsontja.

Tapasztalata szerint 4-5 évesen 
már megjelenik a hanyagtartás, az 
előreesett váll. Ennek gyakorisága 
változó: azok a gyermekek között, 
akikkel már legalább másfél éve dol-
gozik vagy akik sportolnak, 10-ből 
3-nál figyelhető meg, azok között 
pedig, akik semmiféle mozgásfor-
mát nem űznek, 10-ből 4-5-nél. A 
helyzetet csak súlyosbítja, hogy hat-
hét éves koruk táján, mikor hirtelen 
nőnek a gyermekek, be kell ülniük a 
sokszor nem megfelelő iskolapadba, 
cipelniük kell a nehéz iskolatáskát, 
így még jobban előreesik a válluk.

Rátérve a lúdtalpra, Kelemen 
Zsófia is lehangoló számadatokat 
sorol.

– Rettenetesen gyakori, a 3–7 év 
közötti gyermekeknél tízből nyolc 
lúdtalpas – mondja.

Étel, cipő, táska – 
mind számít
Bogdán Emese testnevelő tanár 

sorolja: az iskolában, ahol tanít, 
900 tanulóból 400-nak valamilyen 
fizikai problémája van: pulykamell, 
szívzörej, gerincferdülés, lúdtalp. 
Ez utóbbi a leggyakoribb, a 900 
gyermekből 300-at érint. Ő évek 
óta foglalkozik ezzel a problémával, 
könyvet is ír a témában, amelyben 
a szülők és pedagógusok figyelmét 
szeretné felhívni a jelenségre, annak 
okaira, várható következményeire 
illetve a megoldásra. Azt mondja, 

a tanárok is külön kellene figyelje-
nek a lúdtalpas, gerincproblémás 
gyermekekre, nemcsak a testne-
velő tanárok. Tudatosítani kell a 
gyermekben, hogy figyeljen a szé-
kére, asztalára, táskájára, cipőjére, 
és nem utolsósorban az étrendjére. 
Ő ugyanis azt állítja, hogy a mai 
gyermekek ízületei és csontrendsze-
re többek között azért gyengébb, 
mint az előző generációké, mert a 
szénsavas üdítőkben lévő foszforsav 
üríti a szervezetből a kalciumot, a 
gyermekek viszont ezeket az üdítő-
ket előszeretettel fogyasztják.

A szakemberek véleménye meg-
egyezik abban, hogy a divatos desz-
kás cipők igen ártalmasak, rontja a 
gyermek járását az ugyancsak di-
vatos, befűzetlen cipő is, a tartását 
pedig a trendi válltáskák.

A sport sem 
egyértelműen jó
Bogdán Emese a téma kapcsán 

másik érdekes dologra is felhívta a fi-
gyelmet: a gyermekek sportoltatása 
nem mindig hoz pozitív eredményt. 
Sok szülő ugyanis, mikor tudatosul 
benne, hogy gyermeke keveset mo-
zog, elküldi sportolni. Sokan nem 
is tudják viszont, hogy a lúdtalpas 
gyermek például nem korcsolyázhat, 
ráadásul, véleménye szerint, a sport-
ágakra a korai eredménycentrikusság 
a jellemző, ezért gyakran a gyereke-
ket, mielőtt megérnének az ered-
ményre, már kisajtolják.

– Sok olyan sportoló gyermek-
kel találkozunk a testnevelésórá-
kon, akinek az egyoldalú foglal-
koztatás miatt görbül el a gerince 
– mondja a szakember, és már mu-
tatja is, hogy a különböző sportok 
– a hoki, a tenisz, a gyorskorcsolya, 
a biatlon stb. – hogyan tekeri a 
gyermek gerincét. – A szülők azt 
hiszik, hogy az aktív sporttal ki-

zárólag jót tesznek a gyermeknek, 
pedig gyakran sokkal jobbat tesz, 
ha a gyermek természetes moz-
gáskészségét fejlesztik. A gyermek 
biciklizzen, másszon fára, kirán-
duljon, kocogjon, és persze, ússzon 
– tanácsolja.

Nem olyan komoly baj?
Bogdán Emese azt is fontosnak 

tartotta hangsúlyozni, hogy a test-
nevelő tanár nem gyógyító szak-
ember, de látja mozgásban a gyer-
meket, látja, hogy hol van a baj, és 
tartja a kapcsolatot a szülővel, illet-
ve javasolja, hogy orvoshoz, gyógy-
tornászhoz forduljanak. Vélemé-
nye szerint az ilyen problémákkal 
küzdő gyerekeket nem felmenteni 
kell a tornaóra alól, hanem másfaj-
ta mozgásfeladatokat adni neki, és 
azokat osztályozni.

– Ez lenne a járható út, ám ná-
lunk a testnevelés mint tananyag 
sportkészségfejlesztés-centrikus, a 
helyes, egészséges testtartásra egy óra 
keretében alig tíz perc jut – mondja.

Egy másik problémáról is be-
szél: sokszor a szülők sem veszik 
kellőképpen komolyan, amikor a 
testnevelő tanár a gyermek tartási, 
illetve járási problémáira hívja fel a 
figyelmet. Ezt egyébkén az iskola-
orvos is megerősítette.

– 10-12 év alatt alig 3-4 szülő 
jött vissza hozzám, hogy megkérdez-
ze, mi is a baj a gyermekével, és mi a 
teendője, miután mi itt az iskolá-
ban kiszűrtük, hogy lúdtalpas vagy 
éppen gerincproblémás – mondta 
dr. Sárosi Márdirosz Gabriella.

Tapasztalata szerint, ha szív-, 
illetve szemproblémát fedez fel a 
gyermeknél, és szakorvoshoz irá-
nyítja, a szülők komolyan veszik, 
a lúdtalpat viszont sokkal kevésbé, 
pedig ez az elváltozás sok később 
jelentkező probléma forrása. 
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Lúdtalpon, görbe háttal

Tartáskorrekciót eredményező gyógytorna. Nagyobb a baj, mint gondolnánk

Gyógytorna. Tizenkilenc ötödikes közül tizennégynek ferde a gerince
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Sport
Csapatban a harmadik, egyéniben az első helyet hozták el

Matja Kvasina nyerte a román körversenyt
teljesítette a célkitűzést a tus
nad Cycling team, a csíkszere
dai kontinentális csapat egyik 
tagja nyerte meg a 49. román 
kerékpáros körversenyt, a gár
da ugyanakkor csapatverseny
ben a harmadik helyen végzett. 
matja kvasina az ötödik sza
kasztól viselte a sárga trikót.

Csíkszeredai sikerrel zárult a 
49. román kerékpáros kör-
verseny: a Tusnad Cycling 

Team horvát légiósa, Matja Kvasina 
nyerte a viadalt. Kvasina az ötödik 
szakaszt megnyerve állt az össze-
tett élére, és a csapatmunkának 
köszönhetően a sárga trikót viselve 
zárta a szombaton, Margittán vé-
get ért körversenyt.

Pénteken a mezőny Râmnicu 
Vâlceáról indult, és a Transalpina 
legmagasabb pontjáig, az Urdele-
hágóig tekertek a kerékpárosok. A 
Novaci-nál rendezett sprint után 
Kvasina, a német Johannes Heider 
(UR-Krostitzer–Univega), a spa-
nyol Victor Gonzales De La Parte 
(SP Tableware) és a román válo-
gatott Eduard Grosu elszökött a 
mezőnytől, és együtt próbálkoztak 

az Urdele-hágó megmászására. Az 
utolsó 15 km-en Grosu lemaradt, 
1500 méterrel a cél előtt pedig a 
spanyol támadt, Kvasina tudott 
menni vele, ám Heider is lemaradt. 
A szakaszt De La Parte nyerte, 
Kvasina a spanyollal azonos időben 
ért célba és gyakorlatilag itt dőlt el 
a körverseny győztese. Szombaton 
a Szalonta és Margita közötti 113 
km-es szakaszt a görög Ioannis 
Tamouridis (SP Tableware) nyer-
te, a TCT-ből Lovassy Krisztián 
másodikként ért célba.

A 49. román körversenyen nyolc 
országból 14 csapat és 84 kerékpá-
ros vett részt, a mezőny 15 megyén 
haladt át, és több mint ezer kilo-
métert tett meg a konstancai rajt és 
a margitai érkezés között, a viadal 
során 22 sprintet és 10 hegymenést 
iktattak be a szervezők.

A körversenyt a TCT-ből 
Matja Kvasina nyerte Victor 
Gonzales De La Parte és Johannes 
Heider előtt. A csíkszeredai csa-
patból Evgeni Gerganov a 16., 
Alexander Braico a 19., Sergiu 
Cioban az 56., Lovassy Krisztián 
a 62. lett. Novák Károly Eduárd 
egészségügyi problémák miatt a 

8. szakaszon feladta a versenyt. A 
csapatok közül a Tusnad Cycling 
Team a harmadik lett az ukrán 
válogatott és az ISD–Lampre 
(ukrán) mögött. A versenyt 67 
sportoló fejezte be.

A csíkszeredai csapat vezér-
egyénisége, Novák Károly Eduárd 

elégedett a TCT eredményével. 
„Megmutattuk, mire képes a csa-
patunk. Minden szakaszt előre ele-
meztünk, rengeteget dolgoztunk, 
és megérdemelten végzetünk az 
élen. Köszönet a csapat minden 
tagjának, a sportolóknak és a hát-
térben dolgozóknak egyaránt. Egy 

újabb álom vált valóra, és ezért 
boldogok vagyunk” – nyilatkozta 
a versenyt követően Novák.

A TCT tagjainak következik 
az országos bajnokság június 21. 
és 24. között, ezt követően július 
4. és 8. között a Szeben Körverse-
nyen vesz részt a gárda.

harmadik helyen zárt a tCt, egyéniben kvasina (sárgában) nyert



Az elmúlt hétvégén a hivatalos 
forgalmazók országszerte nyílt 
napok keretében mutatták be 
a Dacia-család új tagját, a Ma-
rokkóban összeszerelt Dacia 
Lodgy személygépkocsit. A múlt 
napok során nagy volt a sürgés-
forgás a két megyénkbeli for-
galmazó, a székelyudvarhelyi 
Autosposrt Simo Kft. és a csík-
szeredai Mida Kft. háza táján is. 
Prospektusokat, árjegyzékeket 
tanulmányoztak, szemrevéte-
lezték az új járgányt, sokan pe-
dig ki is próbálták a tesztautót.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Nagy érdeklődés előzte 
meg ezt a bemutatót, 
annál is inkább, mert az 

egyes európai országokban már 
eddig is megvásárolható Dacia 
Lodgy úgymond sikert aratott. 
Franciaországban és Spanyolor-
szágban kezdődött a szóban for-
gó új személygépkocsi árusítása, 
az előbbiben eddigelé közel 1800 
Dacia Lodgy forgalomba íratásá-
ra került sor, Spanyolországban 
pedig közel 300-at vásároltak 
meg. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy Franciaországban váratlan 
sikert aratott, ugyanis májusban 

a családi autók toplistáján a har-
madik helyre került, megelőz-
ve a VW Tourant és a Renault 
Kangoo-t (az első két helyre 
egyébként a Peugeot 3800, illet-
ve 5800 került). Ennek a siker-
nek az eredményeként a francia 
piacon, május folyamán 5 szá-
zalékkal több Dacia márkanevű 
személygépkocsit adtak el, mint 
a megelőző esztendő azonos idő-
szakában. Mindennek kapcsán 
utalhatunk arra is, hogy az euró-
pai piacokon az elemzők szerint 
a Dacia Lodgy erős versenytársa 
lehet a Peugeot 3800-nak és a 
Chevrolet Orlandónak, ame-
lyekkel szemben előnyét növeli 
az a tény, hogy az említett két 
márkájú személygépkocsi kezdő-
ára 17 000 euró körül van, a ma-
rokkói Tangerben összeszerelté 
pedig 9500 euró körül.

Modellek és árak
Kétségtelen, hogy a hazai pia-

con is komoly érdeklődést válthat 
ki ez a családi személygépkocsi. 
Mindenekelőtt viszonylag ked-
vező ára okán, számolva azzal 
is, hogy az eddig országunkban 
gyártott különböző típusú és mo-
dellű Dacia személygépkocsikhoz 
viszonyítva gazdagabb a felsze-

reltsége. Nem idetartozik, de 
utalhatunk arra is, hogy a kedvező 
fogadtatással egyidejűleg a hazai 
gyártó, a mioveni-i autógyár háza 
táján az alkalmazottak körében 
némi idegesség, aggályoskodás is 
megmutatkozott, egyesek attól 
tartanak, hogy veszélybe kerülhet 
munkahelyük, a Lodgy összesze-
relésének Marokkóba való áthe-
lyezése, valamint a Logan gyár-
tásának közeljövőbeni megszün-
tetése okán. A Renault illetékesei 
szerint aggodalomra nincs ok, 
mert fokozni kívánják a Duster 
termelését, ugyanakkor 2013-ban 
megkezdik a Logan 2 összeszere-
lését is. Egyébként a marokkói 
összeszerelő gyárnak 31 romániai 
beszállítója van, s mindegyikük 
esetében jelentős mértékű növe-
kedést jelent a Dacia Lodgy.

Néhány szót a most bemuta-
tott, illetve forgalomba hozott új 
személygépkocsiról. A motorizá-
ció és a felszereltség tekintetében 
viszonylag széles skálán mozog az 
ajánlat: két benzines (az 1.2 lite-
res új TCe, 115 lőerős motor és 
az 1.6 literes, 85 lóerős motor), 
valamint két dízel motoros, 90 és 
a 110 lóerős. A felszereltség tekin-
tetében három szint van: Acces, 
Ambience és Laureate, mindegyik 
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A geNerAL Mir CoNSuLt S.P.r.L.
A SIGMA TEAM Kft. (Maroshévíz, 1918. December 1. utca 
33. szám) jogi felszámolói minőségében közli, hogy 2012. jú-
nius 20-án 10 órakor a jogi felszámoló székhelyén (Csíkszere-
da, Testvériség sugárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) nyílt 
kikiáltásos árverés révén eladásra kerülnek az adós ingatlan 
javai.

Ingatlanok: 
 2 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. 

tömbház, 33-as lakrész), kikiáltási ár 33 250,00 lej;
 3 szobás tömbházlakás (Maroshévíz, Domb utca D/II. 

tömbház, 34-es lakrész), kikiáltási ár 69 367,90 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek leg-
később az árverés időpontja előtt egy órával be kell fizetniük 
a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát és a 150 lejes részvételi 
illetéket a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynöksé-
génél megnyitott RO 31 RNCB 0157 1147 9322 0001 kü-
lönleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–
310940-es és az 0744–362148-as telefonszámokon vagy a 
0266–317373-as faxszámon. 

PÁLYÁzAti FeLHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támo-
gatott Vidékfejlesztési Egyesület.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as 
időszakra kiadott Agrárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 
8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett  szarvas-
marha-, juh- és kecsketenyésztők helyi és megyei egyesületei 
tevékenységének támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye 
azokon a településen található, melyek önkormányzatai tagjai 
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének vagy 
megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei szarvasmarha-, juh- és 
kecsketenyésztők helyi egyesületei.

A pályázatok célterületei:
– tejbegyűjtő központok felszerelésének támogatása (hű-

tőtankok, a tejminőség ellenőrzésére való eszközök, számító-
gépek, nyomtatók, tejkvótaprogramok stb.);

– magtisztító (szelektor) vásárlásának támogatása.
Előirányzott keretösszeg: 94 000 lej
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségé-

nek a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató 

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

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt boríték-
ban Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában (Csíkszere-
da, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem 
bíráljuk el.

> Kartell vagy véletlen egybeesés? 
A Petrom és a Lukoil után a Rompetrol 
is csökkenti árait. Szerdától kezdődően 
naponta jelentette be valamelyik nagy 
üzemanyag-forgalmazó, hogy csökkenti 
árait a román piacon. Először az OMV 
Petrom faragta le 3 bani/literrel a benzin 
és 6 bani/literrel a gázolaj árát. Csütörtö-
kön a Lukoil, pénteken pedig a Rompetrol 
Downstream is ugyanilyen mértékben 
mérsékelte árait. Mindhárom céget már 
2005 óta vizsgálja a Román Versenyhiva-
tal, ugyanis azt feltételezik, hogy a maga-
sabb árszint és nyereség érdekében kar-
tellbe szerveződtek, és megállapodtak az 

egymás közti verseny korlátozásában. Ta-
valy a hatóság 890 millió lejre büntette a 
vállalatokat, mivel 2008-ban megegyeztek 
arról, hogy kivonjanak egy terméktípust a 
piacról. A korábbi árváltozásokkor is meg 
lehetett figyelni a nyájeffektust a romániai 
üzemanyag-forgalmazó vállalatoknál, ami 
nem helyi jelegzetesség, több európai or-
szágban is vizsgálják az okait. 

> Tavalyhoz képest 13 százalékkal ke-
vesebben dolgoznak munkaszerződéssel. 
Míg tavaly ilyenkor 6,4 millióan, addig idén 
már csak 5,5 millióan dolgoztak szerződé-
ses alapon Romániában. Az új munkatör-

vénykönyv előírásai miatt májusban jóval 
kevesebb új alkalmazás volt, mint egy évvel 
korábban – tudósít a Mediafax. Az előírá-
sok bevezetésekor a statisztikákban százezer 
új munkaszerződés jelent meg. A törvény 
szigorúbban bünteti a feketemunkát, így a 
munkaadók nagy része hivatalosan alkal-
mazta azokat, akiket korábban csak feketén 
foglalkoztatott. A hírügynökség azonban 
úgy tudja, ezeknek a munkaszerződések-
nek egy részét felbontották.

> Mégsem tart igényt pénzügyi men-
tőcsomagra Spanyolország. Egy spanyol 
kormányszóvivő cáfolta a Reuters hír-

ügynökségnek azt a pénteki értesülését, 
hogy a kormány bajba jutott bankjai szá-
mára szombaton pénzügyi támogatást 
kér az euróövezeti válságkezelő alaptól. 
A szóvivő utalt a spanyol miniszterelnök 
csütörtöki kijelentésére, miszerint a kor-
mány megvárja a bankrendszer átvilágí-
tásának eredményét, mielőtt az Európai 
Unióhoz fordul a bankok feltőkésítésé-
nek ügyében. A Spanyolországot csü-
törtökön leminősítő Fitch Ratings úgy 
számol, hogy a spanyol bankrendszer 
rendbetétele a spanyol hazai össztermék 
9 százalékával egyenlő költségvetési for-
rást is felemészthet.hí
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Próbaút előtt a Lodgy

hargitanépe



Szakmai találkozó magyarorSzágon

Fontos az operatív  
információcsere

A már meghonosult együttműködési kapcsolatok 
keretében az elmúlt héten Egerben tapasztalatcse-
rére került sor az Észak-magyarországi Regionális 
Adó Főigazgatóság és a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság képviselői között. Ennek során a 
felek tájékoztatták egymást a szervezeti változások-
ról. E tekintetben lényeges változás következett be 
az anyaországban, ahol tavaly az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatal (APEH), valamint a Vám- és Pénz-
ügyőrség (VP) összevonása révén létrejött a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal (NAV), amely kötelékeibe 
tartoznak a három szakmai ágnak megfelelő főigaz-
gatóságok, azoknak pedig a megyei igazgatóságok 
vannak alárendelve.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az anyaországi szervezeti/szerkezeti felépítés, an
nak működési mechanizmusa számunkra is ér
dekesnek és figyelemreméltónak mutatkozott, 

annál is inkább, mert hazai viszonylatban is körvonala
zódni látszik egy nagy vonalakban hasonló, régiós kri
tériumokra épülő szervezési struktúra. Az is köztudott, 
hogy az Országos Adóügynökség átszervezését világ
banki alapokkal is támogatják – tájékoztatott Kedves 
Imre közgazdász, a Hargita Megyei Közpénzügyi Ve zér
igazgatóság ügyvezető igazgatója.

A mostani tapasztalatcsere kapcsán elmondta, hogy a 
már említett kölcsönös tájékoztatáson túl előtérbe kerül
tek a nemzetközi „vonulatú”, az országhatárokon átnyúló 
gazdaságikereskedelmi 
ügyletek sajátos adó
politikaiadózási vetü
letei. A megbeszélések, 
a viták kiindulópontját 
a magyar partnerek által 
előterjesztett két expozé 
képezte: Az országhatá-
ron átnyúló fiktív ügyle-
tek bizonyítási lehetőségei 
a gyakorlatban, illetve 
A nemzetközi információcsere az ellenőrzési eljárásokban. A 
vendéglátó főigazgatóság illetékesei szerint az utóbbi időben, 
s különösképpen az év elejétől eltelt öt hónap során ugrás
szerűen megnövekedett az igazgatóságaik által az uniós tag
államok, s ezen belül a romániai adóhivataloknak küldött 
megkeresések száma, de szerintük ez fordítva is igaz.

Ebben az összefüggésben örvendetes tényként köny
velhető el, hogy a megelőző időszakhoz viszonyítva ked
vezőbben alakult az átlagos válaszadási idő. Kedves Imre 
szerint is a megkeresésekre küldött válaszadás operativi
tása és annak „tartalma” döntő jelentőségű lehet a valós 
ténymegállapítás a hatályos jogszabályok maradéktalan 
érvényesítése, az esetleges fiktív ügyletek felfedése szem
pontjából. Továbbá elmondta, hogy a maga részéről csak 
támogatni tudja a magyar részről megfogalmazott ama 
igényt, miszerint a céginformációkra vonatkozóan az ügy
menet gyorsítása érdekében indokolt lenne egyszerűsített 
eljárás alkalmazása. Addig is: a felek között elvi megálla
podás született az operatív tájékoztató jellegű információ
szolgáltatásra vonatkozóan. 

> Biztosítókat büntetett a Biztosítási 
Felügyelet. Az esztendő első öt hónapja so
rán közel 5500 bejelentés, panasz érkezett 
a Biztosítási Felügyelethez (CSA), jobbára 
a kártérítések kései rendezése okán. Ez a 
megelőző esztendő azonos időszakához vi
szonyítva 72 százalékos növekedést jelent. A 
legnagyobb elégedetlenség a kötelező gépko
csibiztosítással (RCA) rendelkezők részéről 
volt tapasztalható. A felügyelet a kialakult 
helyzet okán erélyes és határozott, de már 
jó ideje indokolt fellépésre kényszerült: a 
tíz legnagyobb biztosítótársaság közül négy 
vezetőjét sújtotta összesen 55 000 lejes pénz
bírsággal. Az Astra igazgatóságának elnökét, 

Alexandru Adamescut 25 000 lejre bün
tették, az Asirom csúcsvezetőjét, Mariana 
Diaconescut és az Euroins főnökét, Alin 
Bucşat 1010 ezer lejre, a jelenlegi Omniasig 
(a volt BCR Asigurări) vezérigazgatóját, 
Mihai Tecăut pedig 5000 lejre. Ugyanakkor 
az Euroins, az Asirom és az Omniasig kárté
rítési igazgatóságai vezetőit 5000 lejtől 
10 000 lejig terjedő pénzbírsággal sújtották. 
A CSA elnöke, Constantin Buzoianu a mos
tani büntetésekkel kapcsolatosan kijelentet
te, hogy a jövőben még szigorúbban fognak 
eljárni, s ennek érdekében a felügyelet is ope
ratívabban fogja monitorizálni a biztosító
társaságokat. 

2012. június 11., hétfő | 11. oldal 

 hirdetések

MEgyÉbEN is A Lodgy

is az új Daciát

hargitanépe

A céginformációkra 
vonatkozóan az ügy-
menet gyorsítása érde-
kében indokolt lenne 
egyszerűsített eljárás 
alkalmazása.
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esetében lehetséges az 5 vagy a 7 
ülőhely. A kezdőár áfástól 9500 
euró (Acces 1.6, 85 lóerős, ben
zines, öt ülőhelyes), a legdrágább 
pedig 14 700 euró (Laureate 1.5 
dCi, 110 lóerős, hétüléses). A 
hátsó ülések lebillenthetők, s 
ilyenképpen akár 2617 literes cso
magtér is biztosítható. De ettől 
függetlenül a csomagtér nagyobb, 
mint a Dacia Logan esetében, így 
annak 510 literével szemben az 
ötüléses esetében az 827 liter. A 
felszereltség tekintetében is sok 
újdonság mutatkozik, s a csúcs
modell a Laureate esetében akár 
irigylésre méltónak is nevezhe
tő. Többek között megtalálható 
oldalfali légzsákok, elektronikus 
fékelosztó, AFU, ABS, fedélzeti 
számítógép, ködlámpa, légkon
dicionáló berendezés, első és hát
só elektromos ablakemelők stb. 

Persze egy ilyen felszereltségű 
gépkocsi már jóval többe kerül, 
a Laureate kezdőára egyébként 
11 500 euró, de amint már arra 
utaltunk, elérheti a 14 700 eurót 
is. Aki még ennél is többet és job
bat akar, az válogathat a pluszfel
szereltséget kínáló ajánlatokban, 
s ha még az alapárhoz hozzátesz 
legalább 1000 eurót, akkor már 
ez a családi autó rendelkezni fog 
érintőképernyős navigációs rend
szerrel, fűtött első ülésekkel, 15 
colos alumíniumfelnikkel, vala
mint a biztonságot fokozó ASR–
ESPvel.

Nyolcezerre van előjegyzés
Ami a piaci értékesítési kilátá

sokat illeti: félhivatalos informá
ciók szerint eddig több mint 8000 
Dacia Lodgy személygépkocsira 
jegyeztették elő magukat Európa

szerte potenciális vásárlók, illetve 
befizették az előleget, közülük az 
elmúlt hétvégéig több mint 200
an országunkban.

A múlt napok során nagy volt 
a sürgésforgás a két megyénkbeli 
forgalmazó, a székelyudvarhelyi 
Autosposrt Simo Kft. és a csíksze
redai Mida Kft. háza táján is. Pros
pektusokat, árjegyzékeket tanul
mányoztak, szemrevételezték az új 
járgányt, sokan pedig ki is próbál
ták a tesztautót. A Mida esetében a 
négy nap leforgása alatt több mint 
százan, köztük mi is. Tágas, kényel
mes, kiváló az úttartása akárcsak a 
gyorsulási teljesítménye – állíthat
juk. A cég ügyvezetőjétől megtud
tuk, hogy a Mida csíkszeredai au
tószalonjában máris három poten
ciális vevő jelentette be vásárlási 
szándékát, a sepsiszentgyörgyiben 
pedig egy személy.
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Labdarúgó Európa-bajnokság

Az Olsen-banda színre lépett

Könyv a foci Eb-ről

Múlt szerdától kapható a 
könyvesboltokban a lab-
darúgó Európa-bajnok-

ságok történetét bemutató kiadvány. 
Tizenhárom Eb, történetek, fotók – 
nemcsak focikedvelőknek. A kis fü-
zetet főleg azok forgathatják érdek-
lődéssel, akik nemcsak a mostani, 
de az elmúlt Eb-ket is figyelemmel 
kísérték. Az idősebb generáció még 
arra is emlékezhet, hogy egykor – a 
hatvanas-hetvenes években – Ma-
gyarország is részese volt az Eb-tor-
náknak, pedig akkoriban mindössze 
négy csapat jutott ki a döntő tor-
nákra. A kis könyvben olyan fotók 
vannak, amelyeken az Eb-k feled-
hetetlen, mindent eldöntő találatait 
örökítették meg: Trézeguet vagy 
Bierhoff aranygóljai, Platini szeren-
csés szabadrúgása, Hariszteasz lissza-
boni fejese, vagy a régebbi időkből 
Gerd Müller szovjeteknek lőtt gólja, 
Hrubesch felhőfejese a belgák elleni 
1980-as döntőben – ezeken kívül 
sok-sok korabeli fotó vezet végig a 
majd fél évszázados történeten.

Tizenhárom labdarúgó Euró-
pa-bajnokság történetét írta meg 
röviden Katona Zoltán újságíró, 
aki 1984 óta követi figyelemmel 
a labdarúgó Eb-ket. A szövegek-
ben kiemelt hangsúly van azon, 
hogy a magyar és a román váloga-
tott hogyan szerepelt az aktuális 
tornán, amennyiben kijutott és 
nem bukott el a selejtezőkön. A 
színes, igényes kiadványban több 
mint negyven fénykép is helyet 
kapott, illetve az eddigi Eb-dön-
tők jegyzőkönyvei. A kis kötet té-
májához illően „retrós” hangulatú 
borítóját Márton Erika grafikus 
készítette, a tördelés, a kiadvány 
belső szerkezetének, stílusának 
megalkotása pedig Fülöp Lóránt 
munkája.

A Párizs és Bécs között – A lab-
darúgó Európa-bajnokságok rövid 
története 1960–2008 kapható 
Székelyudvarhely könyvesboltja-
iban, illetve az uh.ro szerkesztő-
ségében, a Gábor Áron utca 18. 
szám alatti épületben.

Botlottak a címvédő spanyolok, 
a dánok hatalmas meglepetésre 
legyőzték az Európa-bajnokság 
egyik titkos esélyesét, míg az 
oroszok szambáztak. Az elmúlt 
három nap három legfontosabb 
tudnivalója a Lengyelországban 
és Ukrajnában zajló labdarúgó 
Európa-bajnokságról.

Nem múltak el szurkolói 
rendbontások nélkül a 
labdarúgó Európa-baj-

nokság első napja. A lengyel szur-
kolók több esetben is rendbontást 
provokáltak ki. Ami pedig a lab-
darúgópályákat illeti, izgalmas, 
maga színvonalú mérkőzéseket 
lehetett látni.

A csoport
Az Eb-k történetében 12. al-

kalommal játszhatta házigazda a 
nyitómérkőzést, s ebből mindösz-
sze három esetben – 1964-ben 
Spanyolországban, 1984-ben Fran-
ciaországban és 2000-ben Belgium-
ban – rajtolt a rendező sikerével a 
kontinensviadal. Ezúttal sem győ-
zött a házigazda, bár Lwandowski 
révén a 17. percben előnyhöz ju-
tottak, sőt a félidő végére ember-
előnybe is kerültek a lengyelek. 
A térfélcserét követően szinte a 
semmiből egyenlítettek a görö-
gök, majd büntetőhöz is jutottak 
Szczesny szabálytalansága után. 
A büntetőt karagunisz azonban 
kihagyta, és az eredmény a folyta-
tásban nem változott. A csoport 
másik összecsapásán a szbornaja 
valósággal átgázolt a cseheken.

B csoport
A „halálcsoportban” már az 

első összecsapáson meglepetés 
született. A masszívan védekező 
dánok Krohn-Dehli góljával két 
vállra fektették az Eb egyik leg-

nagyobb esélyesét, a hollando-
kat. Morten Olsen csapata 20 év 
után újabb meglepetést okozna. 
A találkozó amúgy csúcsdöntéssel 
kezdődött, miután a hollandoknál 
helyet kapott a kezdőcsapatban 
Jetro Willems is, aki ezzel minden 
idők legfiatalabb Eb-szereplőjévé 
lépett elő. Az ifjú védő tudniillik 
18 évesen és 71 naposan lépett 
pályára a harkivi Metaliszt Stadi-
onban, míg az előző rekorder, a 
belga Enzo Scifo 18 esztendős és 
115 napos volt akkor, amikor az 
1984-es kontinensviadalon ját-
szott Jugoszlávia együttese ellen.

A kvartett másik összecsapá-
sa magas színvonalú mérkőzést 
hozott, ahol a németek „Super 
Mario” fejesgóljával két vállra fek-
tették a portugálokat. Utóbbiak a 
gólig a védekezésre összpontosí-
tottak és utána hiába mozgósítot-
tak hatalmas erőket az egyenlítés 
érdekében, az nem jött össze.

C csoport
Döntetlent játszott egymással 

a címvédő spanyol és az olasz válo-
gatott a C csoport vasárnapi első 
összecsapásán. A gól nélküli első 

félidő után a csereként beállt Di 
Natale révén a 60. percben meg-
szerezte a vezetést az olasz gárda, 
ám a spanyolok négy perccel ké-
sőbb, Fabregas révén egyenlítet-
tek. A folytatásban a világbajnok 
együttesnek jóval több helyzete 
volt, ám a győztes találatot nem 
sikerült megszereznie. A találko-
zót Kassai Viktor vezette.

A csoport másik összecsapá-
sán a horvátok kétgólos győzel-
met arattak a végig remekül küz-
dő írek ellen. Az ír hálóőr Given 
kétszer is hibázott.

Szurkolói incidensek
Alig kezdődött el a labdarúgó 

Európa-bajnokság máris szurko-
lói rendbontások alakultak ki. A 
varsói ünnepélyes megnyitó előtt 
a lengyel főváros központjában 
körülbelül ötven kapucnis len-
gyel huligán – a Lodz szurkolói 
– angolul beszélőkre támadtak 
egy kávézónál. A turisták egy rész 
nem úszta meg sérülések nélkül az 
incidenst, míg a másik fele a kávé-
zóban barikádolta el magát. A má-
sik incidensre a cseh-orosz meccs 
után került sor. A stadionból ki-

felé jövet orosz huligánok egy na-
gyobb csoportja hagyta helyben a 
lengyel rendezőket. Mindkét eset 
után többen is kórházba kerültek. 
Tegnap este több orosz szurkolót 
toloncoltak ki Lengyelországból.

További „balhé” tegnap hajnal-
ban alakult ki Poznánban, ahol a 
tegnap esti ír–horvát mérkőzésre 
érkezett szurkolók szórakoztak a 
belvárosban. Ekkor jelentek meg 
a Lech Poznan huligánjai, akik vere-
kedést provokáltak ki. Az ír–horvát–
lengyel szurkolói rendzavarás végén 
is többen kórházba kerültek.

Krohn-Dehli (9) győztes gólja a hollandok ellen

hargitanépe

Eredmények

A csoport: Lengyelország – Görögország 1–1 (1–0) /Lewandowski (17.), 
illetve Szalpingidisz (51.); kiállítva: Szczesny (69.), illetve Papasztatopulosz 
(44.)/; Oroszország – Csehország 4–1 (2–0) /Dzagojev (15., 79.), 
Sirokov (24.), Pavljucsenko (82.), illetve Pilar (52.)/.

B csoport: Hollandia – Dánia 0–1 (0–1) /Krohn-Dehli (24.)/; 
Németország – Portugália 1–0 (0–0) /Gomez (72.)/.

C csoport: Spanyolország – Olaszország 1–1 (0–0) /Fabregas 
(64.), illetve Di Natale (61.)/; Írország – Horvátország 1–3 (1–2) 
/Ledger (19.), illetve Mandzukic (3., 48.), Jelavic (43.)/.

A mai műsor: D csoport: Franciaország – Anglia (19, Dolce 
Sport és M1), Ukrajna – Svédország (21.45, TVR1 és M1).

A holnapi műsor: A csoport: Görögország – Csehország (19) és 
Lengyelország – Oroszország (21.45).

hirdetés

Játsszon velünk és nyerjen

Csíki Tibor a 6. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát, a Hargita Népe csíkszeredai 
szerkesztőségében veheti át. Megfejtés, 6. forduló: (Kinek a nevéhez fűződik az EB megálmodása?): 
Henri Delaunay. (1927-ben letette a FIFA elnökségének asztalára az európai labdarúgó-válogatottak 
részére kiírandó Európa-bajnokság tervezetét. A FIFA elnöksége nem támogatta elképzelését.



lakás

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

ELADÓ Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 m2-es, 
kertes családi ház (4 szoba, 25 ár bel-
területen + 2 szobás nyári lak nagy 
garázzsal és gazdasági épülettel). 
Gyü mölcsöskert és kút van az udva-
ron. Irányár: 35 000 euró. Telefon: 
0742–973300. (22031)

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás tömb-
házlakás a Fenyő utca 11 B/12 szám 
alatt. Telefon: 0743–663781.

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

jármű

ELADÓ 1997-es évjáratú, ötajtós, 
piros Ford Fiesta, szép állapotban, ke-
vés km-ben. Irányár: 750 euró+taxa. 
Telefon: 0745–794892.

ELADÓ 2000 év végi, háromajtós, 
piros Fiat Punto, eredeti állapotban, 
friss RAR-vizsgával. Irányár: 1390 
euró+taxa. Telefon: 0745–794892.

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

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.

vegyes

ELADÓ ónémet szalongarnitúra, 
több mint 100 éves, bordó bársony 
kárpittal, egy asztal, egy kanapé, öt 
fotel, egy kétrészes szekrény. Telefon: 
0742–033247.

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

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

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

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

ELADÓK: 55 LE-s, cseh traktorok 
sárga számtáblával, szénasodró-for-
gató, egytengelyes utánfutó és egy-
soros krumplipergető. Telefon: 0741–
597018, 0266–332553. (22044)

ELADÓ nagy, orosz gyártmá-
nyú aragáz (teletöltött palackkal, 50 
kg). Irányár: 380 lej. Telefon: 0266–
332540.

ELADÓ 1980-as évjáratú U–650-es 
traktor – 13 000 lej; Steyr 45 LE trak-
tor – 12 700 lej; International 40 LE 
traktor – 13 000 lej; Fiat 550 traktor – 
16 200 lej. Telefon: 0752–135883.

ELADÓ elektromos rokkantkocsi 
moz gás sérültnek. Telefon: 0747–085250. 
(22050)

ELADÓ: 48 LE-s homlokrakodós 
traktor trágyarakóval és egyéb tarto-
zékokkal, akár külön-külön is. Irányár: 
4600 euró. Telefon: 0752–446999. 
(22040)

társkereső

27 éves, csíkszeredai, megbízható 
fiatalember megismerkedne egyedül-
álló hölggyel. Telefon: 0757–727793.

szolgáltatás

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408. VÁLLALUNK teljes 
körű lakásfelújítást és kőmű ves mun-
kálatokat: külső-belső szigetelés és 
festés, nemesvakolatok felhordása, 
gipsz kar tonszerelés, lambériázás, sza-
lag parkettázás, csempézés, üvegmo-
zaikozás, 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

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

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

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1998. 
június 11-re, a csíkszeredai

LUKÁCS SÁNDOR
református kántor

halálának 14. évfordulóján. Legyen 
Istentől áldott, csendes pihenése! 
Szerettei. (20049)

elhalálozás

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
a drága jó gyermek, édesanya, 
nagymama, testvér, anyós, ro-
kon és jó szomszéd,

özv. BALLÓ IMRÉNÉ
szül. Horváth Anna Klára

életének 64. évében 2012. júni-
us 8-án súlyos, de türelemmel 
viselt betegség után csendesen 
elhunyt. Drága halottunk földi 
maradványait 2012. június 11-én 
13 órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a Kalász negyedi temető 
ravatalozójából. Csendes álma 
fölött őrködjön örök szerete-
tünk! A gyászoló család.

Hirdetések2012. június 11., hétfő  | 13. oldal 

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: Trippon Anna 
– 0753–688122 Csíkkozmás: 
Les   tyán Jenő – 0726–604137, 

Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czi kó 
Ildikó – 0747–781698, Csík szent
király: Gerczuj Pi roska – 0744–
912658, Csík szentmárton: Potyó 
István – 0724–976659, Csík szent
miklós: 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.

hargitanépe

Hallásgondjai vannak? 
A „Nyitott kapuk napjai” alkalmából 

a Romsound Kft.  
szeretettel meghívja  

egy ingyenes hallásvizsgálatra 
a csíkszeredai új telephelyére. 

További felajánlott ingyenes szolgáltatások:

 kipróbálhatja a legújabb digitális hallókészülékeket;
 egyéni  tanácsadás.

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

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



Véget ért a megyei labdarú-
gó-bajnokság 2011/2012-
es idénye. Az utolsó fordu-

lókban csak a felsőházban rendez-
tek mérkőzést, a többi mind zöld-
asztalnál dőlt el. A felsőházban 
a Csíkszeredai VSK eredményes 
játékkal 4–1-es győzelmet ara-
tott a Szentegyházi Vasas ellen. A 
mérkőzés végén a megyei labda-
rúgó-szövetség kupával és érmek-
kel díjazta a csapatokat, amelyek 
ezt követően közös csoportképre 
is összeálltak, feledtetve az elmúlt 
évek feszültségeit.

Míg a többi csapat pihenhet, 
addig a Csíkszeredai VSK-ra két 
fontos mérkőzés vár. Június 15-
én Szentábrahámon játszanak a 
Románia-kupa megyei szakaszá-
nak fináléjában, majd június 20-
án Sepsiszentgyörgyön a CSM 
Fogaras ellen a harmadik osztály-
ba való jutásért.

Eredmények
1–3. helyezettek: Csíkszeredai 

VSK – Szentegyházi Vasas 4–1 
(1–0) /Vrabie Adrian (19.), Szőcs 
László (51., 81.), Gliga Cristian 

(63.), illetve Bató István (85.)/. A 
Csíkcsicsói KSE szabadnapos volt.

1. Csíkszereda 22 19 1 2 75–13 58
2. Szentegyháza 22 16 2 4 64–23 50
3. Csíkcsicsó 22 14 1 7 61–30 43

4–7. helyezettek: Székely-
keresztúri Egyesülés – Maroshévízi 
Tudomány 3–0 (meg nem jele-
nés); Homoródalmási Homoród 
– Csíkszentmihályi Törekvés 3–0.

1. Maroshévíz 24 14 1 9 57–51 43
2. Keresztúr 24 10 2 12 43–39 32
3. Szentmihály 24 9 2 13 30–49 29
4. Almás 24 9 0 15 50–74 27

8–10. helyezettek: Parajdi SE 
– Gyimesfelsőloki SE – Parajdi SE 
3–0 (meg nem jelenés).

1. Felsőlok 22 8 2 12 43–60 26
2. Parajd 22 7 1 14 30–46 22
3. Roseal 22 1 2 19 19–87 5
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Sport

TErEmlabdarúgás

Székely–magyar mérkőzés
Székelyudvarhelyen

hiRdetéSeK

> Csehországban edzőtáboroznak a 
gyergyószentmiklósi hokisok. Hargita 
Megye Tanácsa Sportklub Egyesületén ke-
resztül támogatja a Gyergyószentmiklósi 
ISK ifjú jégkorongozóinak a csehországi 
Uherské Hradiště-ben tartandó Bukač 
nemzetközi edzőtáborban való részvéte-
lét. Ezekben a nemzetközi edzőtáborok-
ban egyénre szabott edzésprogramokkal 
sajátíthatják el az ifjú sportolók a hoki 
művészetét. Külön hangsúlyt fektetnek 
a fizikai felkészülésre, a korcsolyázásra, a 
jégkorong technikájának és taktikájának 
elsajátítására. Komoly lehetőség a tanu-
lásra azon sportolók számára, akik részt 

vehetnek híres cseh mesterek által tartott 
edzőtáborban, a közeljövőben tervezik, 
hogy több Hargita megyei hokisnak 
megteremtsék a feltételeket annak érde-
kében, hogy részt vehessenek hasonló 
táborokban.

> Kézilabda. Hatgólos, 27–21-es 
győzelmet aratott vasárnap a magyar fér-
fi-kézilabdaválogatott a norvégok elleni 
világbajnoki selejtező első mérkőzésén, 
Veszprémben. A csapathoz három év ki-
hagyás után visszatért Nagy László hat 
gólt szerzett és számos gólpasszt adott, 
miközben remekül védekezett. Közel ne-

gyedóráig szoros volt az állás, aztán hol 
elhúztak a magyarok 3-4 góllal, hol felzár-
kóztak a vendégek. Így ment ez egészen a 
hajráig, ami hazai szempontból remekül 
sikerült, s alakult ki a 27–21-es végered-
mény. A visszavágót jövő szombaton ren-
dezik Oslóban. A párharc győztese vehet 
részt a 2013-as spanyolországi vb-n.

> Forma–1. A brit Lewis Hamilton 
nyerte tegnap este az idei Forma–1-es vi-
lágbajnokság hetedik futamát. A 2012-es 
idényben eddig minden versenyt más-más 
pilóta nyert: Button, Alonso, Rosberg, 
Vettel, Maldonado, Webber és tegnap 

Hamilton. A McLaren–Mercedes piló-
táját Romain Grosjean (Lotus–Renault) 
és Sergio Pérez (Sauber–Ferrari) követte. 
Pontot szerzett még Sebastian Vettel 
(Red Bull-Renault), Fernando Alonso 
(Ferrari), Nico Rosberg (Mercedes), 
Mark Webber (Red Bull–Renault), 
Kimi Räikkönen (Lotus–Renault), Ka-
mui Kobajasi (Sauber–Ferrari) és Felipe 
Massa (Ferrari). Összetettben Hamilton 
vezet 88 ponttal a 86 pontos Alonso, a 
85 pontos Vettel és a 79 pontos Webber 
előtt. A következő versenyt, az Euró-
pa Nagydíjat június 24-én Valenciában 
rendezik.hí
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Készülhetnek a selejtezőre

A Csíkszeredai VSK megyei bajnokcsapata fotó: darvas attila

Öt év szünet után rendeztek 
új ra székelyföld – magyaror
szág teremlabdarúgó-mérkőzé-
st. A két válogatott először 
Kézdivásárhelyen, majd szé
kely    udvarhelyen mérte össze 
tudását. a felek osztoztak a 
győzelmekbe.

Megtört a székelyföldi 
teremlabdarúgó vá-
logatott veretlenségi 

sorozata a magyar válogatottal 
szemben. A hétvégén két alka-
lommal is farkasszemet nézett 
a két együttes. A válogatottak 
öt év szünet után játszottak újra 
egymás ellen. A 2004–2007 kö-
zött rendezett hat összecsapá-
son mindeddig csak székelyföl-
di siker született. Az első mér-
kőzésen, amit Kézdivásárhelyen 
rendeztek is, hozta a találkozót 

Jakab Zoltán együttese, és 6–3-
ra győztek. A székelyudvarhelyi 
visszavágón azonban a magyar 
válogatott egy más futsalt mu-
tatott be, és könnyedén, 7–3-ra 
nyertek, ezáltal megszakították 
veretlenségi sorozatukat. A ma-
gyar válogatottban bemutatko-
zott a székelyudvarhelyi Szécsi 
Barna, aki nemrég szerezte meg 
a magyar állampolgárságot, és 
ezúttal be is hívták a magyar 
szűkített keretbe.

a székelyföldi válogatott: 
Kapusok: Péter Róbert, Klein 

László; mezőnyjátékosok: Csoma 
Alpár, Szőcs László, Szabó Zsolt, 
Csoma Ferenc, Bajkó Barna, Szőcs 
Lóránd, Gazda József, Nagy Zsolt, 
Birtalan Barna, Bíró Attila, Máté 
József, Mánya Szabolcs, Mihály 
Zoltán. Edző: Jakab Zoltán.

Csíki kosársiker

Székelyudvarhelyen gyermek-
kosárlabdatornát rendeztek 
fiúknak és lányoknak egy-

aránt. A Csíkszeredai VSK fiú- és 
lánycsapattal vett részt az esemé-
nyen. Az 1999–2000-ben szüle-
tett lányoknak rendezett tornát 
a csíkiak nyerték meg, miután a 
fináléban Kézdivásárhelyt verték. 
A fiúknál (U12-es korosztály) 
szintén csíki siker született, ahol 
a rendező Udvarhelyi Vendor és a 
Marosvásárhelyi Labradors csapa-
tait győzték le.

A VSK lánycsapat: Albu-Gál 
Édua, András Réka, András Tímea, 
Ágoston Boglárka, Bartalis Barbara, 
Blága Enikő, Csavar Abigél, Incze 
Henrietta, Máthé Júlia, Salamon 
Szidónia, Tiboldi Dorka, Végh Her-
mina. Edző: Nagy Kinga Katalin. 

A VSK fiúcsapat tagjai: Holló 
Bencze, Szopos Dávid, Pál Ákos, 
András Pótsa Péter, Tamás Benedek, 
Kenyeres Ádám (különdíjazott), 
Márk Botond, Orbán Levente, 
Cseke Tibor, Birta Albert, Circa 
Dragos. Edzők: Fazakas István és 
Vita András.



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 163. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 203. Napnyugta ma 21 óra-
kor, napkelte holnap 5.31-kor.

Isten éltesse
Barna és Barnabás nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szü-
letésnapjukat.

Névmagyarázat
Az arámi–héber eredetű Barnabás és 

annak Barna önállósult magyar rövidülése 
egyaránt a vigasztalás fiát jelenti.

Június 11-én történt
1799. Napóleon elfoglalta Máltát.
1903. A belgrádi királyi palotában meg-

gyilkolták a szerb királyi párt, I. Sándort és 
feleségét, Draga Masint.

1910. XIII. Alfonz spanyol király kihir-
dette a vallás- és lelkiismereti szabadságot 
Spanyolországban.

Június 11-én született
1572. Ben(jamin) Jonson angol költő, 

író, kritikus, színész
1912. Martiny Lajos zongoraművész, 

zeneszerző
1937. J. Robin Warren Nobel-díjas auszt-

rál orvos, patológus

Június 11-én halt meg
1847. Sir John Franklin angol felfede-

ző, utazó, az amerikai sarkvidék kutatója
1937. Mihail Nyikolajevics Tuhacsevsz-

kij szovjet katonatiszt, a Szovjetunió mar-
sallja

2001. Fekete Sándor József Attila-
díjas író, újságíró, esszéista, irodalom-
történész

Helytörténeti 
évfordulók

• Százhuszonöt éve, 1887. június 11-én 
hunyt el Marosvásárhelyen Zerich Tivadar 
teológiai doktor, papnevelő-intézeti igaz-
gató, egyetemi tanár. Csíksomlyón végezte 
a gimnáziumot.

• Százharmincöt éve, 1877. június 11-
én született Székelyudvarhelyen Pluhár 
Gábor állomásfőnök, író, tiszti tolmács.

irodalmi pályázat díjátadó

A Székelyföld kulturális folyóirat által 
szervezett, Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa, Hargita Megye Tanfelügyelő-
sége és a Németh Géza Egyesület támoga-
tásával meghirdetett irodalmi pályázat díj-
átadó ünnepségére 2012. június 20-án este 
hat órakor kerül sor a Székelyföld kulturális 
folyóirat szerkesztőségében (Csíkszereda, 
Tudor Vladimirescu 5. szám). A pályázatra 
számos értékes és kiváló alkotás érkezett, a 
nyerteseket a Székelyföld folyóirat szerkesz-
tősége a megadott elérhetőségeiken értesíti.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
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Telefon: 0266–212515.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Ifjúsági napok
2012. június 15. és 17. között immár 

nyolcadik alkalommal szervezik meg a 
csíkszentmiklósi ifjak a csíkszentmiklósi 
ifjúsági napokat. A rendezvénysorozat pén-
teken floorball-bajnoksággal kezdődik. Erre 
június 13-ig jelentkezhetnek a csapatok a 
0754–245579-es telefonszámon. Szomba-
ton a focipályán folytatódik a program: lesz 
főzőverseny, szabadtéri játék, ügyességi ve-
télkedő, minifoci-bajnokság. A bajnokság-
ra, a 0758–764178-as telefonszámon június 
13-ig jelentkezhetnek a csapatok. Este a mű-
velődési házban kulturális műsor és bál zárja 
a napot. Vasárnap az ifjúsági szentmise után 
öreg–fiatal futballmérkőzésre és a havasi ka-
szálók természeti értékeit bemutató film ve-
títésére kerül sor. Az ifjúsági napok vasárnap 
este táncházzal érnek véget.

megjelent a Korunk

Sportnemzet, sport
vallás: erről írnak esszé-
ben, tanulmányban, 
emlékezésben, versben 
a szerzők – Borsi-Kál-
mán Béla, Buchwald 
Péter, Esterházy Péter, 
Gallov Rezső, Gergely 
Tamás, Kántor La-
jos, Killyéni András, 
Kovács Hont Imre, 

Lakatos Artúr, Markó Béla, Rózsa And-
rás, Szakály Sándor, Szilágyi Ákos, Uray 
Zoltán, Vitray Tamás. A labdarúgó Euró-
pa-bajnokság és a londoni olimpiai játékok 
előtt izgalmas olvasmányt kínál a gazdag 
összeállítás a magyar és a nemzetközi sport-
élet múltjáról, jelenéről. A Zürichben és 
Budapesten egyformán otthonos Oplatka 
András európai naplója pedig az irodalom 
öröméről, a politika bosszúságáról szól.

mentős statisztika

Az elmúlt héten 2 autóbalesethez hívták ki 
a Hargita megyei mentőket, a két balesetben 
ketten sérültek meg. Továbbá 7 infarktusos 
esethez, 45 magas vérnyomásos esethez száll-
tak ki, 35 szívpanaszokkal küzdő, 16 agyvérzé-
ses beteghez riasztották őket. Az ellátott szülő 
nők száma 33, a töréses eseteké 10, a külön-
böző traumáké 35, a testi sértéseké 9. Elláttak 
továbbá 12 epilepsziás, 38 lázas állapotban 
lévő beteget, 13 ittas személyt. Beavatkoztak 3 
asztmás roham esetén, elláttak 15 hasmenéses, 
6 különböző kómában szenvedő beteget. Az 
utcáról 10 alkalommal szállítottak be beteget, 
7 esetben láttak el rángógörcsben, 4 esetben 
felsőtápcsatorna-vérzésben szenvedő beteget. 
Ketten napszúrással, hárman különböző aller-
giákkal, 24-en nehéz légzéssel fordultak segít-
ségért a mentőkhöz, a gyógyszermérgezés mi-
att ellátott betegek száma 3, a gombamérgezést 
szenvedőké 2 volt, hárman kaptak ételmérge-
zést. Két esetben láttak el kutyaharapás miatt 
beteget. A héten hét halálesetet jegyeztek.

2012. június 11., hétfő | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

– Tudod, mi történik a vassal, ha kirakják a levegőre?
– Mi?

– Hát elviszik a cigányok.

para

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Költő-ifjúságára, hosz-
szú életpályájára 
tekint vissza a para-

dox módon Hátra ne nézz! 
címet viselő gyűjteményes 
kötetében Banner Zoltán, a 
rendkívül termékeny alkotó: 
művészeti író, előadóművész, 
költő. A Hátra ne nézz! című 
gyűjteményes kötet méltó 
tisztelgés a 80. életévét töltő 

Banner Zoltán és kiteljese-
dett életműve előtt.

A könyv terjedelme 212 
oldal, kötött, ára: 25 lej.

A könyv megvásárolha-
tók a Gutenberg Könyves-
boltokban: Csíkszereda, 
Pe tőfi utca 4. sz. Telefon: 
0266–316798; Ma ros vá sár-
hely, Rózsák tere 57. sz . Te-
lefon: 0265–250491.

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük

Acsíkszeredai Tir na nÓg ír tánc-
csoport június 14-én, csütör-
tökön, 18 órától először lép 

fel a megyeszékhelyi közönség előtt. A 
tánccsoport a kelta mitológiából me-
rítette a nevét, a Tir na nÓg jelentése: 
fiatalok földje. Táncukkal ezt az életér-
zést akarják továbbadni. A kezdőkből 
és haladókból álló tánccsoport közel 1 
éves munkájának a gyümölcsét láthatja 
a közönség a Csíki Játékszín nagyszínpa-
dán. A legfiatalabb táncos 6 éves, a leg-
idősebb pedig már elmúlt 40 éves. A 
szervezők minden írtánckedvelőt szere-
tettel várnak a június 14-i előadásukra. 
Jegyeket a Csíki Játékszín jegypénztárá-
ban lehet váltani.

Írtánc-előadás
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Csillagászati áron eladó 
a Versace-villa

Csillagászati áron, 125 millió dol-
lárért eladó Miamiban Gianni 
Versace néhai olasz divatcézár 

villája, az az épület, amelyben gyilkosai 
végeztek a tervezővel. A Casa Casuarina 
nevű villát pénteken hirdették meg keze-
lői. Az 1930-ban épült házban tíz háló- és 
11 fürdőszoba található, a kertben van 
egy 16 méteres, mozaikkal kirakott úszó-
medence, amelynek peremét 24 karátos 
arannyal rakták ki. A 6100 négyzetmé-
teres luxus ingatlant freskók, szobrok és 
falfestmények díszítik. Gianni Versacét 
1997-ben lőtték le otthonában. A villát 
10 millió dollárért 1992-ben vásárolta az 
olasz divatmogul, majd hozzávetőleg 33 
millió dollárért kibővítette részben sa-
ját terveire hagyatkozva. Turisták a mai 
napig fotókat készítenek a házról, amely 

megőrizte a Versace által megálmodott 
dizájnt. A házat mostani tulajdonosa, 
Peter Lo� in 2009-ben vette meg, hotelt 
és éttermet alakított ki benne. 

Hagyományos esküvő nagy múltú környezetben FOTÓ:  SIPOS SZABOLCS

fotóalbum

Hagyományos esküvő nagy múltú környezetben FOTÓ:  SIPOS SZABOLCS
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Változóan felhős lesz az ég, estétől záporok, 
zivatarok alakulhatnak ki, helyenként felhőszaka-
dással, jégesővel és viharos széllökésekkel. A csapa-
dékmennyiség helyenként elérheti a 25–50 l/nm 
mennyiséget is.

16
2528

Kihasználom az alkalmat: mivel most 
rengeteg ember olvassa az újságot a válasz-
tási eredmények miatt, muszáj megosszam 
a nagyvilággal a tapasztalataimat. Először 
gondolkodóba estem, hogy beszéljek-e róla, 
hiszen könnyen bolondnak bélyegezhet a vi-
lág. Pár hete sétáltam a zeteváraljai víztározó 
(a gyengébbek kedvéért a zetelaki gát) part-
ján, nem messze a Gyergyó felé vezető út mel-
lett. Nem fújt a szél sem, egyszer csak látom: 
valamitől fodrozódik a víz tükre, nagy csobo-
gást hallottam, és egyszer csak egy magas, leg-
alább tízméteres, dinoszauruszokhoz hasonló 
„valami” tűnt elő a víz alól. Kicsit kandikált 
az a „valami”, egy másodpercig szembe is né-
zett velem, majd ismét eltűnt a víz mélyén. 
Meg sem próbálom leírni micsoda élményben 
volt részem, de tudni kell: azóta alig tudok 

aludni. Mint tudjuk, a Loch Ness-i szörny 
miatt komoly turistacsalogató lett Inverness 
városa, erre fel nem kell messzire utazni, 
nálunk is van egy ilyen „valami” a víztáro-
zóban. Sajnos nem tudtam lefotózni, mert 
odafagytam a meglepetéstől. Fogalmam sincs 
hogy került oda, az is megtörténhet, hogy az 
udvarhelyszéki természetbarátok telepítették 
oda a szörnyet. Valószínűleg a zeteváraljai 
egyed a skóciai, Loch Ness-i szörny egyik sar-
ja lehet, ezért elneveztem Zete Ness-nek. A 
skót beceneve Nessie, ez lehetne Zessie... Nem 
akarok legendákat gyártani, sem médiaszen-
zációt kelteni, csak � gyelmeztetek mindenkit, 
hogy ne lepődjenek meg egy esetleges találko-
zás esetén. Most, hogy a választások lejárnak, 
pár nap múltán legalább lesz miről beszélni-
ük az embereknek.

Zete Ness, avagy a zetelaki szörny
                 VILLANÁS  Antalfi  József

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. június 11.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. június 27-ig kell beküldeni.

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