
Kápolnásfalu a Kivétel

Négy községben sikerült 
fordítani

A választások előtt a huszonhárom udvarhelyszéki községből tizenhétnek volt RMDSZ-es 
polgármestere. A vasárnapi szavazást követően további néggyel gyarapodott a tulipános 

önkormányzatok száma. Bögözben, Farkaslakán és Szentábrahámon MPP-s, Zetelakán pedig 
független polgármester ellen sikerült fordítani. Kápolnásfaluban viszont alulmaradt 

a szövetség jelöltje. 7–8–9. oldal
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Szász Jenő
szomorkásan 

jubilál
Szász Jenőnek fáj a szavazás 

eredménye, s mindezért Tő-
kés Lászlót hibáztatja. Az MPP 
elnökének keserűségét az enyhíti, 
hogy szerinte bebizonyítot-
ták: erősebbek, mint a nép-
párt. Véleménye szerint az 
MPP sem erős, de a néppártosok 
aztán végképp nem.

érettségi 2012

Egységes tételek 
a szóbelin is

A választások miatt nem reg-
gel, hanem csak délben kez-

dődtek meg az érettségi szóbeli 
vizsgái tegnap. A tételeket be-
kamerázott termekben vették le 
az internetről a vizsgabi-
zottság informatikusai, és 
azokba a termekbe, ahol a 
diákok vizsgáznak, szintén kame-
rákat kellett felszerelni. 

A kampány-
botrány utóélete
Nitica Constantin szé-

kelyudvarhelyi rendőr-
parancsnok nem kommen-
tálja a polgármester által a leváltására 
vonatkozóan tett kijelentést. 

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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4RMDSZ-es lehet 
Udvarhely alpolgármestere

„Fordítva.” Változnak az idők Bögözben, Farkaslakán, Szentábrahámon és Zetelakán foTó: sZásZ csAbA

Liszt Ferenc élete 
és munkássága

Lukács László: függetlenként 
a legtöbb szavazatot kaptam 5

Jöhet a munka

Lejárt a kampány, most a 
munkának kell következnie. At-
tól függetlenül, hogy ki milyen 
párt, szervezet színeiben szerzett 
mandátumot. Ideje volna 
félretenni az indulatokat, 
s az együttműködés lehető-
ségét keresni – főként a sajátosan 
magyar ügyek tekintetében.
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     sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUR 4,4594î
1 amerikai dollár USD 3,5451î
100 magyar forint hUF 1,5113ì
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Örökké felmerülő probléma, 
hogy sok-sok kiskutya marad 
árván, gazdira várva a menhe-
lyeken, esetleg az utcán kóbo-
rol, mivel a felelőtlen gazdák 
egyszerűen kidobják, kirakják 
az útra. Ennek egyik oka, hogy 
sok állattartó nem ivartalanít-
tatja kutyáját, illetve nem oldja 
meg a vemhesség megelőzé-
sét más módon. 

A műtétek időpontjának 
megválasztásához figyelem-
be kell azt is venni, hogy az 
ivarzás alatt a szokásosnál na-
gyobb sebet kell ejteni, mert a 
méh duzzadt. A kutya ilyenkor 

vérzékenyebb és gyengébb az 
immunrendszere.  A tüzelés 
után a szukák hormonháztar-
tása csak hetek múlva áll visz-
sza a megszokott nyugalmi ál-
lapotba, így a műtétet három 
hónap várakozási idő után 
ajánlott elvégezni, ezzel meg-
előzhető a műtét utáni álvem-
hesség kialakulása. Az esetek 
kis százalékában a beavatkozás 
késői következményeként ki-
alakulhat inkontinencia, ami 
ösztrog énhormon-tarta lmú 
készítmények adásával orvosol-
ható.

Ivartalanításuk után érzel-
mileg jobban kötődnek gazdá-

jukhoz, sem játékosságukat, sem 
intelligenciájukat nem vesztik 
el. Az állattartók félnek attól, 
hogy kedvencük az ivartalaní-
tás után elhízik, kellő odafigye-
léssel, megfelelő táplálással ez a 
probléma elkerülhető. Szakmai 
tanulmányok szerint egy ivar-
talanított állat napi energia-
szükséglete alacsonyabb (akár 
10-15%-al kevesebb), ennek 
ellenére sok gazdi talán lelki-
ismereti okokból sokkal több 
eleséget ad kedvencének, mint 
szükséges lenne. A szukák gya-
korlatilag bármely életkorban 
ivartalaníthatóak. Ha túl későn 
kerül sor a műtétre, akkor nö-

vekszik a fent említett időskori 
betegségek kialakulásának esé-
lye. Ha a gazdik nem szeretnék 
megműtetni a kedvencüket, 
létezik a hormonális kezelés, 
amely a tüzelést megszünteti, 
így természetesen a szuka nem 
párzik. Hátránya ennek a keze-
lésnek, hogy pontos időközök-
kel kell adni a hormont illetve 
mint minden gyógyszerkészít-
ménynek lehetnek nem kívánt 
melékhatásai (gennyes méh-
gyulladás, emlő illetve méhda-
ganat stb). Abban az esetben ha 
mégis megtörtént a nemkívánt 
párzás, létezik a vemhességet 
megszüntető hormonális keze-

lés is. A legolcsóbb megoldás, 
ha a tüzelő szukánkra abban a 
bizonyos három hétben ügye-
lünk és nem adunk lehetőséget 
a párzásra (pl. nem engedjük 
szabadon).

Arra kérnék minden ku-
tyatartó gazdát, hogy lelkiis-
meretesen és felelősségteljesen 
próbáljon megoldást találni a 
kutyája felesleges szaporodásá-
ra. Ne lássunk útra kidobott ku-
tyakölyköket, szabadon koborló 
„kutyavonatokat”. Köszönjük.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos
(Kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kEdvEnc   A kutyák szAporodásánAk mEgElőzésE – 2 rész

szász Jenőnek fáj a szavazás 
eredménye, s mindezért tőkés 
lászlót hibáztatja. Az mpp el-
nökének keserűségét az eny-
híti, hogy szerinte bebizonyítot-
ták: erősebbek, mint a néppárt.

– A Szász Jenőre és Tankó 
Lászlóra leadott szavazatok száma 
jócskán elmaradt a Bunta Leventé-
re leadott voksokétól...

– A számok ezt mutatják, de 
ez csak a matematika. Az történt, 
hogy Tőkés pártjának sikerült 
megosztani a jobboldali szavazók 
táborát, s ennek a megosztásnak 
most az RMDSZ szakítja le a 
gyümölcseit. A Magyar Polgá-
ri Párt bebizonyította: erősebb 
szervezet, mint az EMNP. A pol-
gármesterek számát tekintve azt is 
mondhatom, nyolc–null az MPP 
javára a néppárttal szemben. Ez 
elégtétel számomra, de nyilván 
nem enyhíti a keserűségemet.

– Ha már a polgármesterek-
nél tartunk: Udvarhelyszéken egy 
MPP-s településvezető maradt az öt-
ből, a szövetség jelöltjei pedig Baróton 
és Kézdivásárhelyen is felülkereked-
tek a polgári városvezetőkön.

– Igen, elesett Bögöz, 
Farkaslaka és Szentábrahám is, 
Székelyderzsben viszont a korábbi 
polgármesterünk függetlenként 
diadalmaskodott.

– Miért indult függetlenként, 
nem volt vállalható számára az 
MPP?

– Nem erről van szó, csupán 
taktikai okokból döntött úgy, 
hogy függetlenként méretkezik 
meg.

– Úgynevezett közös jobboldali 
alternatíva esetén mások lettek vol-
na az eredmények?

– Hiszem, hogy igen. Immár 
mi sem vagyunk erősek, de a nép-
pártosok aztán végképp nem.

– Udvarhely népe másodszor 
mondott nemet Szász Jenőnek...

– Becsületbeli ügy volt szá-
momra, hogy vállaljam a meg-
mérettetést. Bebizonyítottuk, 
hogy Udvarhelyen is erősebbek 
vagyunk a néppártnál. A választási 
matematikát nehéz megmagyaráz-
ni, de tudtunk volna nyerni, ha van 
összefogás. Tőkésék megosztási kí-
sérlete sikeres volt, s ez sajnos távol 
tartotta az urnáktól a választókat. 
Tudathasadásos állapot volt: az 
egyik színpadon kampányolt Szász 
Jenő Kövér Lászlóval, a másikon 
Tankó László Németh Zsolttal... 
Arról nem is beszélve, hogy Udvar-
helyen a régi hálózatokat is moz-
gásba lendítették: bizonyíték erre, 
hogy a románok is az RMDSZ-re 
szavaztak, nem saját jelöltjeikre. 
A másik magyarázat, hogy Ud-
varhely lakossága alig 33 ezer főre 
csökkent, s főként a jobboldali sza-
vazók vándoroltak külföldre.

– Sokan úgy látják, az erdélyi 
magyar jobboldal rákfenéje éppen 
Szász Jenő...

– Még egyszer mondom: 
Szász Jenő pártja jobb eredmé-
nyeket ért el, mint a Tőkés-párt. 
Tőkés és Toró, ők osztották meg 
a magyarságot, győzelemre segít-
ve ezáltal az RMDSZ-t. Vessenek 
magukra.

– Két választás, két sima vereség 
írható Szász Jenő MPP-pártelnök 
nevéhez. Lemond?

– Ezt a kérdést a polgári pár-
ton belül kell eldönteni. Én vi-
szont azt mondom, meg kell 
nézni, ki milyen erőforrásokból 
gazdálkodott és milyen eredmé-
nyeket ért el. Ha ezt veszem ala-
pul, akkor szomorkásan ugyan, 
de jubilálunk. Valamikor egy ud-
varhelyi polgármesterből nőtte 
ki magát a polgári párt, és tizen-
két polgármesterünk is volt. Igaz 
ugyan, hogy mára csak nyolc ma-
radt, de ez több, mint a valamiko-
ri egy. Van hátterünk, amire lehet 
alapozni, a néppártnak nincs. 
Négy éve egy hónapunk volt a 
bejegyezéstől számítva a választá-
sokra felkészülni, a néppárt nyolc 

hónap alatt sem tudott semmit 
felmutatni.

– Ősszel parlamenti választá-
sokat tartanak Romániában. Ho-
gyan tovább?

– A néppártnak kell eldönteni, 
kivel akarnak együttműködni: az 
RMDSZ-szel vagy velünk. Mert, 

mint mondtam, mi sem vagyunk 
erősek, de a néppártosok aztán 
végképp nem. Én az igaz ügy mel-
lé állok, de sajnos azt tapasztalom, 
hogy ennek meggyökereztetése 
nehézségekbe ütközik Erdélyben. 
Tőkés a jobboldal megosztásá-
val tíz-tizenöt évre átmentette az 
RMDSZ monopóliumát.

– Az eredmények ismeretében 
javasolja majd Tarlós Istvánnak, 
Budapest főpolgármesterének 
az Udvarhellyel való testvér-
városi szerződés megkötését? A 
székelyudvarhelyiek minden bi-
zonnyal szeretnének testvéri kap-
csolatokat ápolni a jövőben a bu-
dapestiekkel...

– Erről a kérdésről nyilván 
Tarlós úrnak kell dönteni. Én 
viszont azt látom, az udvarhe-
lyiek, sajnos nem kívántak a szé-
kely fővárosban élni, Bukarest 
befolyása nagyobb volt rájuk, 
mint Budapesté. Fáj, de tudo-
másul veszem.

– Újratemetik Nyirő hamvait?

– Persze, a következő napok-
ban újra kérni fogom a kétlejes 
engedély kibocsátását. Csak ne-
hogy megint elrontsák...

 Jakab Árpád

Megmérettetés után. Szász szerint Tőkés a jobboldal megosztásával tíz-tizenöt évre átmentette az RMDSZ monopóliumát

„mi sEm vAgyunk ErősEk, dE A néppártosok Aztán végképp nEm”

Szász Jenő szomorkásan jubilál

zakarás: Az udvarhelyiek megijedtek szásztól

– Egyértelműen bebizonyosodott, hogy az út, amit Szász Jenő 
képvisel, nem vezet sehová – reagált az MPP-elnök felvetésére Za-
kariás Zoltán. A székelyudvarhelyi EMNP elnöke azt mondja, az 
udvarhelyiek teljes mértékben elutasították annak a lehetőségét, 
hogy újra Szász legyen a város polgármestere, s ettől való félelmük-
ben szavaztak Bunta Leventére.
– A felmérések során az derült ki, Szász elutasítottsága megdöb-
bentően magas az udvarhelyiek körében. A polgáriak elnöke en-
nek ellenére elhitette, hogy meg tudja nyerni a szavazást, s abbéli 
félelmükben, nehogy újra Szász legyen a városvezető, a megriadt 
udvarhelyi választók Buntára voksoltak – mondja Zakariás. A 
helyi néppárt elnöke sajnálja, hogy üzenetük nem ütött akkorát, 
amekkorára számítottak, de úgy látja, hogy az EMNP mint po-
litikai tényező bekerült az erdélyi magyar közéletbe, míg az MPP 
egyre jobban visszaszorul.



A választások miatt nem reg-
gel, hanem csak délben kez-
dődtek meg az érettségi szó-
beli vizsgái tegnap. A tétele-
ket bekamerázott termekben 
vették le az internetről a vizs-
gabizottság informatikusai, 
és azokba a termekbe, ahol 
a diákok vizsgáznak, szintén 
kamerákat kellett felszerelni. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A z idei végzősök közül 
közel 400-an nem áll-
hatnak érettségire, mi-

vel egy vagy több tantárgyból 
nem kaptak átmenő osztály-
zatot a tanév végén. Nekik au-
gusztus elején kell pótvizsgáz-
niuk, és amennyiben sikerrel 
veszik az akadályt, augusztus 
10-én iratkozhatnak be a pót-
érettségire. 

A tanfelüg yelőség legutób-
bi adatai szerint az érettségi 

nyári vizsgaidőszakára 3049-
en iratkoztak be. Közülük 
2297 diák mag yar nyelven 
tanult, és mag yarul is érettsé-
gizik. 1968-an idei végzősök, 
329-en pedig tavaly vag y a 
korábbi években végeztek, és 
most szeretnék megszerezni 
az érettségi oklevelet. A 752 
román nyelven vizsgázó közül 
659-en végeztek az idén, 93-
an régebbi évfolyamok végző-
sei. 

Minden vizsgázó a saját is-
kolájában, saját tanárai előtt te-
szi le a szóbeli vizsgát, a tétele-
ket azonban a minisztériumban 
állították össze és interneten 
közlik a vizsgabizottságokkal. 
Mind a vizsgatermeket, mind 
azokat, ahol az informatikusok 
átveszik a tételeket és sokszoro-
sítják, be kellett kamerázni. 

A helyhatósági választások 
miatt tegnap csak délben kezd-
ték meg a szóbeli vizsgákat, ma 
már reggel kilenckor kezdődik 
a vizsga minden középiskolá-
ban. 

Az előző évek gyakorlatá-
hoz hasonlóan a szóbeli vizs-
gán jegyet nem, csak minősí-
tést kapnak a diákok. Ahhoz 
azonban, hogy írásbeli próbára 
állhassanak, a szóbelin meg kell 

jelenniük, és természetesen jó, 
ha felelni is tudnak a kapott 
tételből. 

Az írásbeli vizsgákra ké-
szülve három speciális esetet 
jegyeztek a tanfelügyelőségen. 
Csíkszeredában egy diszlexiás 
és egy diszgráfiás diák áll érett-
ségire, akik a vizsga módszerta-
na értelmében megkülönbözte-
tett figyelemben részesülnek, 
Székelyudvarhelyen pedig egy 
hallássérült diáknak biztosít-
ják, hogy a vizsgáztatók a hiva-
talos közölnivalót leírják szá-
mára. Utóbbi vizsgázónak az 
idegennyelv-vizsgán nem kell 
letennie a hallás utáni megér-
tést vizsgáló próbát. 

Ma még románból vizsgáz-
nak az érettségizők, holnap 
kezdődik a magyar szóbeli.
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Körkép
társadalom

Nem tudom, más hogy van vele, de engem nagyon za-
vart a politikai ellenfelek indulatos egymásnak feszülése, 
a pártlista szerinti kizárólagosság, az ellenfél ellenségként 
való feltüntetése. Korábban Magyarországon tapasztal-
tam, hogy a pártpreferenciák családokat osztottak meg, 
testvéreket tettek ellenséggé. Most, ebben a kampányban 
éreztem hangsúlyozottan ezt a hangulatot. S a feltűnően 
hangos korteskedés, az egymás mindennek való elmondá-
sa, olykor a hitelrontás és a becsületsértés fogalmát kimerítő 
minősítgetések, szópárbajok, nyilatkozatháborúk vissza-
tetszést, viszolygást keltettek bennem. S valószínű nemcsak 
bennem, hanem másokban is, legalábbis erre következtet-
hetek a választási részvételi adatokból. Míg más válasz-
tások alkalmával Hargita megye az országos élvonalban 
szerepelt a részvétel tekintetében, addig idén az országos 
átlag alatt maradtunk ezen a téren.

A magyar választási szereplők ki-ki elvárásai, tervei, 
reményei függvényében értékeli az eredményeket. A szá-
mok tükrében egyértelmű, hogy az RMDSZ a Székely-
földön erősödött, legalábbis a megítélés és pár nagyobb 
település „visszaszerzése” tekintetében. Az EMNP mint új 
választási szereplő szintén nyert, mert szerzett pár man-
dátumot. A mandátumok számát tekintve elmondható, 

hogy az MPP veszített. A sommás vélemények szerint az 
EMNP az MPP választóit szippantotta el. Meggyőződé-
sem, hogy nem ennyire fehér–fekete, igen–nem a helyzet, 
annál sokkal árnyaltabb. A magát jobboldalnak, nemze-
ti oldalnak mondó pártok szimpatizánsai sem föltétlenül 
ideológiák mentén szavaznak, hanem személyi preferen-
ciák alapján vagy valami ellen. S visszakanyarodtunk az 
írás elején vázolt indulat kérdésköréhez.

Lejárt a kampány, lejárt a szórakozás, most a mun-
kának kell következnie. Attól függetlenül, hogy ki milyen 
párt, szervezet színeiben szerzett mandátumot. Ideje vol-
na félretenni az indulatokat, s az együttműködés lehető-
ségét keresni – főként a sajátosan magyar ügyek tekinte-

tében. Erre nagy szükség van, mert a választási statiszti-
kák azt mutatják, hogy rendkívüli mértékben előretört a 
populizmus, a demagógia, s mindkettő a nacionalizmus ki-
váló táptalaja. Az Szociáldemokrata Párt már bemutatta 
az első Boc-kormány idején, az elmúlt választásokat köve-
tő pár hónapban, hogy egyetlen tollvonással lehet meg nem 
történtté tenni évek munkája által elért eredményeket. A 
központi közigazgatásból kikerültek a politikai algoritmus 
alapján pozícióba jutott tisztségviselők, s csak idő kérdése, 
hogy a minisztériumok, központi hivatalok apparátusából 
mikor kopnak ki a magyar köztisztviselők. A MOGYE-
ügy bebizonyította, hogy ha akarnak, találnak fogást a 
magyarságnak is kedvező jogszabályokon, könnyűszerrel 
módosíthatják azokat. S az is elképzelhető, hogy a fejlesz-
tést szolgáló pénzek megcsappannak, egy időre visszadobva 
a térség rég esedékes, s végre elkezdett modernizációját.

Nos ezek kivédése érdekében kellene félretenni az ellen-
ségeskedést, az indulatokat, s a közös érdekeket felismerve 
együtt dolgozni azok megvalósítása érdekében.

Jöhet a munka

      NézőpoNt n Sarány István

 hirdeTÉs

hargitanépe 

Vizsgára készülve. Jegyet nem, csak minősítést kapnak a diákok fotó: balázs árpád

ÉrettSÉgI 2012

Egységes tételek a szóbelin is



Az elkövetkező négy év-
ben a székelyudvarhelyi 
önkormányzatban tizenegy 
RMDSZ-es, öt MPP-s és há-
rom EMNP-s fog tevékeny-
kedni. Egyszerű matemati-
ka: a székelyudvarhelyi ön-
kormányzat többségét bíró 
RMDSZ fele plusz egy vokssal 
kényelmesen alpolgármestert 
választhat. 

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

Székelyudvarhelyen a sza-
vazatra jogosult 32 946 
személyből 17 311 jelent 

meg a vasárnapi választáson – a 
lakók több mint ötven száza-
léka a polgármester és a városi 
tanács esetében is az RMDSZ-
nek adott bizalmat. 

Mandátumelosztás 
A székelyudvarhelyi vá-

lasztási bizottság tegnap a 
tanácsosjelöltek listájára leadott 
voksok alapján mandátumelosz-
tást végzett. Eszerint az elkövet-
kező négy évben a városi önkor-
mányzatban tizenegy RMDSZ-
es, öt MPP-s és három EMNP-s 
tanácsos fog tevékenykedni. Ide 
tartozik, hogy az RMDSZ-nek 
mindössze 302 többletszava-
zatra lett volna szüksége, hogy 
tizenkét mandátumhoz jusson, 
ám a testületben így is fele plusz 
egyes többségben van a szö-
vetség – mindez technikailag 
nézve a polgármester számára 
kényelmes városvezetést tesz 
majd lehetővé, hisz mindössze a 
vagyoni és ingatlanokat érintő 
kérdésekben van szükség két-
harmados döntési többségre. 
Szintén a tanács új összetételi 
listájához kötődő információ, 
hogy a most hozott lista még 
változhat, hisz bárki visszalép-
het, lemondhat mandátumáról. 
Ilyen  esetben a pártlistán utá-

na következő személy veszi át a 
helyet. 

A tizenegyből a legjobb 
Kit látna a legszívesebben 

a mandátumot nyert tanácso-
sok közül alpolgármesterként? 
– érdeklődtünk tegnap Bunta 
Levente polgármesternél, aki 
úgy felelt: „a tizenegy közül 
a legalkalmasabbat”, vagyis 

Székelyudvarhelynek várhatóan 
RMDSZ-es alpolgármestere lesz 
– megválasztásához a testület 
fele plusz egy voksa elegendő. 

Egyelőre nincs sem időpont, 
sem forgatókönyv az új önkor-
mányzati tagok beiktatására és 
az alpolgármester megválasztá-
sára vonatkozóan – előrelátha-
tóan erre a pillanatra az elkö-
vetkező két hétben kerül sor. 

A helyhatósági választások 
befejeztével már tegnap dél-
előtt nekiláttak a városban ki-
ragasztott politikai plakátok és 
óriásbannerek eltávolításának. 
Jóllehet a politikai pártoknak 
kellene eltávolítaniuk az általuk 
kiragasztott plakátokat, a pol-
gármesteri hivatal megbízásá-
ból mégis szociális munkások 
végzik a feladat oroszlánrészét. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tikosi László, a polgármes-
teri hivatal műszaki igaz-
gatója elmondta, hogy 

már tegnap reggel a korai órák-
ban nekiláttak a szociális osztály 
segélyében részesülő megbízot-

tak a munkának. A belváros leg-
kedveltebb hirdetőfelületei mind 
megtisztultak, már helyet kaptak 
a legújabb eseményeket népszerű-
sítő plakátok. – Azoknak az em-
bereknek, akik az osztály nyilván-
tartásában szerepelnek, utcánként 
osztják ki a feladatot. A villanyosz-
lopokról, hirdetőtáblákról, keríté-
sekről le kell pucolniuk a plakáto-
kat. Határideje nincs a munkának, 
de minél hamarabb végezniük 
kell, legfeljebb két-három napot 
vesz igénybe. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy mindenik párt „el-
felejti” leszedni a plakátjait: azért 
hogy eltüntessük a választás nyo-
mait, megbíztuk a szociális osztály 
munkásait – fejtette ki lapunk ké-
résére Tikosi László. 
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Egykori tanácsülés. Az önkormányzat többségét bíró RMDSZ mostantól könnyen választhat fotó: balázs attila

Lassan, de biztosan eltűnnek a választások nyomai. Több hely marad új plakátoknak fotó: ifj. haáz sándor

Polgármesterjelöltek:

Bunta Levente 9106 
(szavazat)
Szász Jenő 4836
Tankó László 2755
Csedő Attila 280 

A tanácsosi lista alakulása 

Hét párt és egy független je-
lölt szállt harcba a tizenkilenc 
tanácsosi székért. 

MPP 4010
PDL 107
RMDSZ 8640
PSD 331
Pro Europa 140
EMNP 2611
Zöld Párt 175 
Lukács László 523

A tanács névlistája
 
RMDSZ: 
Gergely László
Pécsi-Kolumbán Imola
Szabó Gyula
Benedek Árpád-Csaba
Sinka Arnold
Jakab Áron-Csaba
Géczi Levente-Sándor
Gidó Csaba
Berde Zoltán
Kulcsár-Székely Attila
Koncz Melinda 

MPP: 
Szász Jenő
Molnár Miklós
Orbán Balázs
Gálfi Árpád
Mike Levente-József

EMNP:
Tankó László, Zakariás 
Zoltán, Jakab Attila

Udvarhelyen az alpolgármester is RMDSZ-es lehet

LEJáRt A kAMPáNy, MEgtiSZtuL A váRoS 

Eltávolítják a plakátokat

Az RMDSZ-nek mind-
össze 302 többletszava-
zatra lett volna szüksé-
ge, hogy tizenkét man-
dátumhoz jusson, ám 
a testületben így is fele 
plusz egyes többségben 
van a szövetség.



Jó eredményt hoztak az RMDSZ 
számára a vasárnapi szavaza-
tok az udvarhelyszéki önkor-
mányzatokban is, a szövetség 
jelöltjei a tanácsosi helyek 
több mint kétharmadát szerez-
ték meg, két község kivételével 
mindenütt többségben vannak.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A vasárnapi helyhatósági vá-
lasztásokon huszonhárom 
RMDSZ-es, egy MPP-s  

(Kápolnásfalu) és két független 
(Szentegyháza, Székelyderzs) pol-

gármester szerzett mandátumot 
az udvarhelyszéki településeken.

A hétfői szavazáson az is eldőlt, 
hogy a polgármesterek milyen ta-
náccsal irányíthatják a települést 
a következő két évben. Összessé-
gében a két kisváros (Szentegyhá-
za, Keresztúr) és a huszonhárom 
község önkormányzataiban az 
RMDSZ kétharmados többségre 
tett szert, a 301 tanácsosi hely-
ből 203-at (67,44%) foglalt el, 
az MPP 53 képviselőt (17,6%), 
az EMNP pedig 31-et (10,29%) 
juttatott be, a függetlenek és a 
többi pártok pedig összesen 14 

önkormányzati tagot tudhatnak 
magukénak.

Településekre lebontva két 
község kivételével mindenütt a 
szövetség tagjai vannak többség-
ben, Homoródszentmáronban és 
Kápolnásfaluban pedig mind az 
RMDSZ, mind az MPP öt-öt ta-
nácsosi helyet szerzett, előbbinél 
három néppártos, utóbbinál egy 
független került még be az önkor-
mányzatba. Az RMDSZ minden 
településen, a polgári párt tizen-
nyolc, a néppárt pedig tíz tele-
pülés önkormányzatában hallatja 
hangját. 

Lukács László független 
tanácsosjelölt tegnap délben 
egy rövid sajtótájékoztatón kö-
szönte meg a városlakók sza-
vazatait, támogatását. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Kifejtette: nem örül ugyan, 
hogy nem sikerült bejut-
nia a városi tanácsba, vi-

szont függetlenként eddig a leg-
több szavazatot kapta az udvar-
helyi szavazások történetében. 
Elmondása szerint pont annyi 
szavazatot kapott, amennyit ki-
számítottak a választások előtt. – 
Gratulálok az RMDSZ-nek, hi-
szen tizenegy tanácsossal sikerül 
vezetniük a várost. Köszönöm az 
embereknek, hogy hittek ben-
nem. Továbbra sem mondunk 

le arról, hogy a civil szféra helyet 
kapjon a városi tanácsban. Örü-
lök, hogy nem keveredtem bele 
a kampány ideje alatt zajló sár-
dobálásba – mondta el Lukács. 
Kelemen Fehér Dénes UKKSZ-
elnök pozitívan értékeli ezt az 
eredményt is, hiszen matemati-
kailag szinte esélytelen volt, hogy 
egy független bejusson. – Tudni 
kell, hogy a pártokhoz viszonyít-
va szinte semmi pénzből bonyo-
lítottuk le Lukács kampányát. 
Sajnálom, hogy az EMNP nem 
került a második helyre. Folytat-
juk a munkát, nem állunk le. A 
legfontosabbnak még most is azt 
a kérdést tartjuk, hogy miért is 
nem szavazzák meg az Általános 
Városrendezési Tervet, habár két 
éve kész van – összegzett a szer-
vezet elnöke. 

Nitica Constantin székelyud-
varhelyi rendőrparancsnok 
nem kommentálja a polgár-
mester által a leváltására 
vonatkozóan tett kijelentést. 
Sajtófelelősével üzent: dol-
goznak a péntek éjjeli inci-
dens megfejtésén, a részle-
tekről majd később. 

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

Mint ismeretes, a válasz-
tásokat megelőzően 
péntek éjjel összetű-

zésre került sor Farkas György, 
a polgármester kabinetvezetője 
és az MPP-s Fóri Endre között. 
Előbbi azt mondja, Fóri arcul 
ütötte, utóbbi pedig azzal vé-
dekezik, reflexből csapta rá Far-
kasra a gépjármű ajtaját, onnan a 
sérülés. Az ügy folyamodványa-
ként vasárnap a polgármester 
azt nyilatkozta, mivel az esetet 
két rendőr tétlenül szemlélte vé-
gig, kérni fogja a helyi rendőr-
parancsnok menesztését. 

– Hogyan kommentálja 
Bunta Levente polgármester 
azon kijelentését, mely szerint 
a péntek éjjel történt incidens 
miatt a helyi rendőrparancs-
nok menesztését fogja kér-
ni? – tettük fel a kérdést teg-
nap Nitica Constantinnak, a 
székelyudvarhelyi rendőrség 
vezetőjének. A rendőrparancs-
nok mindössze annyit felelt: ke-

ressük megyei sajtófelelősüket, 
aki majd válaszol kérdéseinkre. 
Gheorghe Filip valóban kész-
ségesen állt rendelkezésünkre. 
Elmondta: nem kommentálják 
a polgármester kijelentéseit, 
nem ez a feladatuk, hanem in-
kább az, hogy nyomozzanak az 
ügyben. 

– Szó sincs rendőri nemtö-
rődömségről, bele nem avat-
kozásról. Ütlegelés és egyéb 
erőszakos cselekedetek miatt 
bűnügyi iratcsomót állított ösz-
sze a rendőrség, melyet az ügy-
ben döntéssel rendelkező in-
tézménynek, a marosvásárhelyi 
táblabíróságnak továbbítottak. 
Zajlik a nyomozás, kihallgatá-
sok is lesznek – tudatta a saj-
tófelelős, majd azzal folytatta, 
a rendőrség hozzáállását lemé-
rendő, belső kivizsgálást indí-
tanak, mely során, ha kiderül, 
hogy a helyszínen tartózkodó 
rendőrök hibáztak, bűnüknek 
megfelelő büntetésben fog-
nak részesülni. Gheorghe Filip 
ugyanakkor azt is elmondta, 
említett bűnügyi eljárással pár-
huzamosan fenyegetés címszó 
alatt is jegyeztek egy feljelen-
tést, melyet az előbbi ügy sér-
tettje ellen tettek. Magyarán 
Farkas Fórit ütlegeléssel, Fóri 
Farkast pedig fenyegetéssel vá-
dolja. A sajtószóvivő megígér-
te: az ügy minden részletéről 
időben tájékoztat majd.  
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Településekre lebontva két község kivételével mindenütt a szövetség tagjai vannak többségben

A helyi tanácsosok RMDSZ MPP EMNP Egyéb
elosztása

Székelykeresztúr 11 3 2 1 független
Szentegyháza 5 3 4 3 független
Bögöz 8 3 2 –
Etéd 9 2 – –
Farkaslaka 7 5 – 1 független
Felsőboldogfalva 6 2 5 –
Fenyéd 10 1 – –
Homoródalmás 9 – – –
Szentmárton 5 5 3 –
Kányád 5 4 – –
Kápolnásfalu 5 5 – 1 független
Korond 15 – – –
Lövéte 8 5 – –
Máréfalva 8 3 – –
Nagygalambfalva 10 1 – –
Oklánd 9 – – –
Oroszhegy 13 – – –
Parajd 8 1 6 –
Románandrásfalva 5 – 2 1 PD-L, 1 Roma Párt
Siménfalva 10 – 3 –
Szentábrahám 8 2 – 1 PD-L
Székelyderzs 5 2 – 2 független
Székelyvarság 7 – 3 1 független
Újszékely 6 3 – 1 Konzervativ Párt, 1 PPDD
Zetelaka 11 3 1 –

Összesen 203 53 31 14
Százalék 67,44 17,6 10,29 4,65

UDvaRheLySZéki öNkoRMáNyZatok

Az RMDSZ 
kétharmados többséget szerzett

NeM MoNDaNak Le a CiviL SZféRáRóL

Lukács László: 
Függetlenként a legtöbb 

szavazatot kaptam

a kaMpáNybotRáNy UtóéLete 

A rendőrparancsnok nem 
kommentál
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KALOT

Ballagtak a lelkigondozó-
tanfolyam résztvevői

A világ legnAgyobb zenélő dobozA

Meglepetés Szentegyházáról
A csűrt „zenedobozzá” alakítva 
zengett a gyermekfilharmónia 
meglepetés-koncertje a hétvé-
gén a háromszéki zalánpatakán, 
ahol a Kálnoky-grófok meghívá-
sára tar tózkodott a brit trónörö-
kös, Károly herceg.

hN-információ

M eglepetés-hang ver seny-
nyel örvendeztette meg 
a Szentegyházi Gyer-

mekfilharmónia a hétvégén a há-
romszéki Zalánpatakán, Kál noky 
Tibor gróf birtokán tartózkodó 
Károly herceget, az angol trón 
örökösét. Az esemény előzménye a 
Gyermekfilharmónia Miklósváron 
tartott tavaly nyári koncertje volt, 
amelyen először csodálkoztak rá 
a tarka gyermekseregre a koncert 
helyszínéül szolgáló, fennállásá-
nak 800 évét ünneplő helyi temp-
lomban.

Kálnoky Anna ötletéből ki-
indulva és előzetes egyeztetések 
alapján a Szentegyházi Gyer mek-
filharmónia a grófi birtokon pénte-
ken a világ legnagyobb „zenedobo-
zává” változtathatta a csűrt.

– Még áprilisban érdeklődött 
Kálnoky Anna a Filiről, megem-
lítve azt is, hogy szellemes és vi-
lágraszóló meglepetést szeretne 
szerezni a gyermekzenekar segít-

ségével magas rangú vendégei szá-
mára. Ebből született meg az ötlet 
a világ legnagyobb zenedobozá-
ról, amelyet a kivitelezés során a 
zalánpataki csűrből alakítottunk 

ki – számolt be Haáz Sándor, a 
Gyermekfilharmónia vezetője.

Két autóbusszal, nyolc kísérővel 
indult útnak a gyerekfili 125 tagja, 
hogy Károly herceget megörven-

deztesse fellépésével, hírnevét öreg-
bítse a nemes család birtokán adott 
hangversennyel, amelynek 25 perces 
műsorán a Győzelmi kórus szerepelt, 
angol nyelven. 

 – Az indulás reggelén az ese-
mény egyik szervezője, Szatmári 
Borbála az előzetesen megvásárolt 
kínai zenélő dobozból – amely-
nek kinyitásakor egy táncoló nő-
alak forgott körbe zene kíséreté-
ben – egy székely ruhás táncoló 
leányzót varázsolt. Ezt nyújtották 
át a vendégfogadók – mondta el 
Haáz Sándor.

A megérkezést követően az 
előre berendezett csűrbe kellett 
bevonuljon a gyermeksereg, anél-
kül, hogy egy pisszenés is hallat-
szott volna, hiszen a csűrkapu má-
sik oldalán tartózkodott az előke-
lő vendégsereg. Miután átadták 
a hercegnek a zenélő dobozt, a 
csűrkapu is kitárult, és egyből fel-
csendült a Gyermekfilharmónia 
hangversenye.

– Lassan nyílt a kapu, a betó-
duló fényárban pedig harsogott 
az együttes, a vendégek meglepe-
tése leírhatatlan volt. Zengett a 
világ legnagyobb zenélő doboza 
Zalánpatakán – elevenítette fel a 
nagy eseményt Haáz.

A hangversenyt közös fotózás, 
beszélgetés követte.

– Hatalmas meglepetést sike-
rült szerezni az egybegyűlteknek, 
felejthetetlen élmény volt – ösz-
szegzett a Gyermefilharmónia 
vezetője.

Közös fotó Károly herceggel. Megörvendeztették a trónörököst

társadalom

Kétnapos ünnepségsorozat kere-
tén belül búcsúztak nemrégiben 
a KAloT egyesület és a babeş–
bolyai Tudományegyetem Ró-
mai Katolikus Teológia Kara ál-
tal kö zösen szervezett kétéves 
lelkigondozói képzés hallgatói.

hN-információ

Az első napot a tanárok és 
hallgatók belső ünnep-
lésre szánták. Sebestyén 

Ottó, a KALOT Egyesület el-
nöke és Simó Irma tanulmányi 
felelős köszöntése után a vég-
zősök bemutatták szakdolgo-
zataikat. Másnap délelőtt Vik 
János, a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Római Katoli-
kus Teológia Karának oktatója 
tartott ünnepi előadást, amely-
ben a lelkigondozás fontosságát 
kiemelve nyújtott útravalót a 
résztvevőknek, majd átadták a 
ballagók közös évkönyvét, a Nem 
csak kenyérrel él az ember című 
kötetet. Az ünnepség hálaadó 
szentmisével zárult.

Búcsúztató köszöntőjében Fe jes 
Ildikó, a KALOT titkára kiemelte 
a ballagási ünnepség fontosságát a 
KALOT életében, megköszönte 
a hallgatók kitartó, odaadó mun-
káját.

Jitianu Liviu, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem Római Kato-
likus Teológia Karának nevében 
köszöntötte a hallgatókat, kiemel-
te a bizalommal teli, eredményes 

együttműködést a két intézmény 
között.

Sebestyén Ottó, a KALOT 
elnöke celebrálta a záró, hálaadó, 
szentmisét, és köszönetét fejezte 
ki hallgatóknak és oktatóknak 
egyaránt a lelkes részvételért és 
szakszerű munkáért.

Dr. Jakubinyi György levélben 
köszöntötte a képzés hallgatóit és 
szervezőit, gratulált a végzős hall-
gatóknak, és a jó Isten kegyelmét 
kérte, hogy szerzett ismereteiket 
egyházunk és népünk javára ka-
matoztassák.

Októbertől újabb 500 órás 
képzés indul, amely a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Római Katolikus Teológia Kará-
nak posztgraduális képzéseként 
fog működni Csíksomlyón, a 
KALOT Egyesület szervezésé-
ben. A lelkigondozói szakképesí-
tést a következő szakmában dol-
gozóknak ajánlják: lelkészeknek, 
szerzeteseknek, pedagógusoknak, 
hitoktatóknak, orvosoknak, szo-
ciális munkásoknak, lelkipásztori 
asszisztenseknek, a civil szférában, 
egészségüg yben dolgozóknak, 
valamint azoknak, akik önma-
guk, kapcsolataik, családi viszo-
nyaik és a keresztény lelkiség mé-
lyebb megértésére törekszenek. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet 
a 0745–201823, 0266–371419 
telefonszámokon, valamint az 
iroda@kalot.ro e-mail címen 
szeptember 15-ig.
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A helyhatósági választások 
részleges hivatalos eredmé-
nyei alapján fölényesen nyer-
ték a vasárnapi helyhatósági 
választásokat a Szociáldemok-
rata Párt és a Nemzeti Liberális 
Párt alkotta választási szövet-
ség (USL) jelöltjei, megsze-
rezve a mandátumok mintegy 
felét. A Liberális-Demokrata 
Párt (PD-L) 15 százalék körüli 
eredményt hozott, a harma-
dik helyet a Dan Diaconescu 
által vezetett néppárt (PPDD) 
szerezte meg. Az RMDSZ a ne-
gyedik-ötödik helyet tudhatja 
magáénak, nagyjából tartva a 
korábbi választásokon szerzett 
mandátumok számát.

HN-összefoglaló

A Központi Választási Iroda 
által tegnap este 6 órakor 
a szavazókörzetek 44,21 

százaléka adatainak feldolgozása 
után közzétett részleges eredmé-
nyek szerint, a szociál-liberális vá-
lasztási szövetség tarolt a vasárnapi 
helyhatósági választásokon, meg-
szerezve a meg yei tanácsi lis-
tákra leadott szavazatok 49,37 
százalékát, a meg yeitanácsel-
nök-jelöltekre leadott szavazatok 
49,31 százalékát, a helyi tanácsosi 
listákra leadott szavazatok 34,22 
százalékát, valamint a polgármes-
terjelöltek által kapott voksok 
43,93 százalékát. A pártszövetség 
eredményeit erősíti a Szociálde-
mokrata Párt saját listáira, jelölt-
jeire leadott szavazatok aránya:  

– helyi tanácsi listák: 9,41 százalék, 
polgármesterek – 10,6 százalék.

A választások legnagyobb 
vesztese a nemrégiben ellenzék-
be szorult PD-L, amely a megyei 
listákra leadott szavazatok 15,68 
százalékát, a megyeitanácsel-
nök-jelöltekre leadott szavazatok 
15,46 százalékát, a helyi tanácsosi 
listák által kapott voksok 15,42 
százalékát, valamint a polgármes-
terjelöltekre leadott szavazatok 
15,17 százalékát kapta.

Dan Diaconescu televíziócsa-
torna-tulajdonos és műsorveze-

tő pártja, a nemrégiben bejegy-
zett Dan Diaconescu Néppárt 
(PPDD) a megyei tanácsosi listákra 
leadott szavazatok 8,4 százalékát, 
a megyeitanácselnök-jelöltekre 
leadott szavazatok 8,33 százalékát 
szerezve meg.

Az RMDSZ által kapott sza-
vazatarány közelíti a PPDD szá-
zalékarányait: megyei tanácsosi 
listák – 6,76 százalék, megyeita-
nácselnök-jelöltek – 6,79 száza-
lék, helyi tanácsosi listák – 6,83 
százalék, polgármesterjelöltek – 
6,54 százalék.

A tegnap este 6 órakor köz-
zétett hivatalos adatok szerint 
eddig a megyei tanácsokban az 
RMDSZ 18 mandátumot, az 
EMNP 4-et és az MPP 3 mandá-
tumot szerzett. A polgármesteri 
mandátumok száma az említett 
időpontban: RMDSZ – 140, 
MPP – 7, EMNP – 2. 

A helyi tanácsokban eddig 
megszerzett mandátumok száma: 
RMDSZ – 1497, MPP – 220, 
EMNP – 149.

A 2008-as helyhatósági vá-
lasztásokon az RMDSZ-nek 184 

polgármestere volt, az MPP-nek 
11. Az RMDSZ-nek még me-
gyeitanács-elnöke volt a 2008-as 
választások után, 89 megyei ta-
nácsosa, ugyanakkor az MPP 19 
megyei tanácsosi mandátumot 
szerzett. Az RMDSZ helyi ta-
nácsosainak száma 2195 volt, az 
MPP helyi tanácsosainak száma 
pedig 489.

Előretörés Háromszéken,
kérdéses helyek
Az RMDSZ a leglátványosabb 

előretörését Háromszéken érte el, 
megszerezve a kétharmados több-
séget a sepsiszentgyörgyi helyi ta-
nácsban és elnyerve Kézdivásárhely 
és Barót polgármesteri tisztségét is 
– ez utóbbi két városban MPP-s 
polgármester volt az elmúlt man-
dátum alatt. Tamás Sándor újabb 
négy évig tölti be a megyeitanács-
elnöki tisztséget, a 30 tagú megyei 
tanácsban az RMDSZ 18 hellyel, 
az EMNP 4, az MPP 3, a PSD 3, 
illetve a PNL 2 mandátummal 
rendelkezik.

Maros és Szatmár megyében 
még kérdéses volt az este a megyei 
tanács elnökének kiléte. Eddig 
mindkét megyében RMDSZ-es 
politikus foglalta el ezt a tisztsé-
get, a párhuzamos szavazatszámlá-
lás szerint eddig hol első, hol má-
sodik helyen állt mindkét jelölt, 
biztosat csak a szavazatszámlálás 
befejezése után lehet majd tudni. 
Tény viszont, hogy Szatmárnéme-
ti polgármestere ebben a mandá-
tumban román politikus lesz.

hargitanépe

Előretört a szociál-liberális szövetség

Felhatalmazást kaptunk a folytatásra!

Június 10-én felhatalmazást 
kaptunk az eddigi munkánk 
folytatására. Ezen erős felha-

talmazással tovább tudunk menni 
azon az úton, amelyen az elmúlt 
négy esztendőben közösen elin-
dultunk.

Fontosnak tartom megköszön-
ni a Hargita megyei választóknak, 
hogy a korábbi évek önkormányza-
ti választásaihoz képest magasabb 
létszámban felkeresték a választó-
helyiségeket, és szavaztak. Külön 
megköszönöm azoknak, akik a 
folytatásra, az egységes székelyföl-
di politizálásra, tehát az RMDSZ-
es jelöltekre, így közöttük rám is, 
mint megyeitanácselnök-jelöltre 
adták le szavazatukat.

Köszönettel tartozunk törté-
nelmi egyházaink képviselőinek, 
mert nagyon fontos szerepük volt 
abban, hogy a magyar–magyar 
verseny ne fajuljon magyar–ma-
gyar ellenségeskedésbe. És fontos 
szerepe volt az erdélyi magyar saj-
tónak, illetve a magyarországi köz-
szolgálati médiának is, amely szin-
tén korrektül viszonyult a mostani 
választási kampányhoz.

Természetesen voltak negatív 
pillanatok a kampányban, jóma-
gam is szenvedő alanya voltam 
kibabrálásoknak, alaptalan csú-

folódásoknak, de mégis az elmúlt 
egy hónapban sokkal nyugodtabb 
légkört tapasztaltam, mint a 2008-
as kampány időszakában.

Megyeitanácselnök-jelöltként 
az elmúlt egy hónapban arra töre-
kedtem, hogy minél több válasz-
tómmal személyesen vagy közvet-
ve, választási anyagaim, illetve a 
sajtó útján kapcsolatba léphessek, 
elmondhassam, mit csináltam, mit 
csináltunk azzal az RMDSZ-es ta-
nácsi többséggel, amely a megyét 
irányította az elmúlt négy eszten-
dőben, illetve mire vállalkozunk az 
elkövetkező négy évben.

A következő időszakban foly-
tatni szeretnénk az építkezést, mert 
látjuk, hogy vannak eredmények. 
Meggyőződésem, hogy egyre több 
területen érzékelhető, hogy annak 
az érdekvédelmi, fejlesztéspolitikai 
munkának, amelyet az RMDSZ 
kifejtett az elmúlt 22 évben, illetve 
azon belül is a mögöttünk hagyott 
esztendőkben, igenis láthatók, érzé-
kelhetők, érdemiek a változások.

De egy dolog világos kell le-
gyen mindenki számára: az embe-
rek egységet akarnak, mert tudják, 
hogy a politikai felaprózottság, 
megosztottság kiszolgáltatottá te-
szi nemzeti közösségünket a jog-
csorbító hatalmi intézkedéseknek. 

Azt is láthatták és saját bőrükön 
megtapasztalhatták, hogy a ma-
gyar–magyar acsarkodás elveszi 
a kreatív energiákat a közösség 
építésétől, az érdemi munkától. 
Tegnap bebizonyosodott, hogy a 
három magyar párt kevesebb mint 
a kettő vagy az egy. Jó lenne, ha 
mindenki levonná ennek a tanul-
ságait, és elgondolkodna az elmúlt 
hetekben kifejtett székelyföldi 
vendégeskedésnek a következmé-
nyein. A kampány előtt sokan, 
kellő helyismeret és a politikai 
realitások ismeretének hiányában 
arra tippeltek, hogy a több magyar 
párt versenye magasabb választói 
részvételt, a közélet iránt fokozódó 
érdeklődést eredményez Székely-
földön. Tévedtek, nem így történt. 
Ebből, azt hiszem, a következő 
hetek során komoly következte-
téseket kell levonjon mindenki, 
bármilyen eredményt érnek is el az 
egyes magyar pártok Székelyföl-
dön, Erdélyben.

Az eredmények ismeretében, 
levonva a tanulságokat, abban bí-
zom, hogy június 10-ét követően 
helyreáll az erdélyi magyarság 
politikai egysége az előttünk álló 
másik fontos megmérettetésre, az 
őszi parlamenti választásokra.

Borboly Csaba

Számlálják a leadott voksokat. Hatalmat jelentő papírhalom

Hargita Megye Tanácsának 
elnöki székét a követke-
ző négy évben is Borboly 

Csaba foglalhatja el, aki elsöprő fö-
lénnyel szerezte meg újabb mandátu-

mát. Hasonlóak az arányok a megyei 
tanácstagokra leadott voksok eseté-
ben is, így minden bizonnyal újabb 
kétharmados RMDSZ-fölénnyel áll 
össze az önkormányzati testület. 
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Csíkszereda 35 810 16 212 15 925 10 629 1 874 979
Tusnádfürdő 1 438 841 841 472 54 230
Balánbánya 6 876 2 913 2 714 914 51 79
Csicsó 2 241 1 435 1 353 868 88 671
Csíkszentgyörgy 3 815 2 096 2 017 1 843 111 42
Dánfalva 1 885 1 031 977 666 217 87
Domokos 5 108 2 071 1 971 1 572 308 100
Gyimesközéplok 4 253 2 675 2 516 1 549 306 616
Gyimesfelsőlok 2 695 1 599 1 474 1 129 290 21
Karcfalva 2 264 1 289 1 238 1 076 52 98
Kászon 2 231 1 137 1 035 885 31 17
Kozmás 1 624 908 844 699 32 84
Madaras 1 817 802 768 655 66 40
Madéfalva 2 313 1 545 1 531 978 8 13
Pálfalva 1 476 955 904 723 101 66
Rákos 1 296 828 812 741 30 37
Szentimre 1 670 1 116 1 116 810 293 9
Szentkirály 2 083 1 171 1 132 980 31 104
Szentlélek 1 530 800 764 669 57 22
Szentmárton 1 803 1 104 1 043 727 296 8
Szentmihály 2 174 1 157 463 288 17 51
Szentsimon 2 941 1 964 1 878 1 253 265 339
Szenttamás 2 135 1 128 1 079 797 91 181
Szépvíz 2 992 1 169 1 138 998 57 51
Tusnád 1 716 1 178 1 092 666 205 190

Csík össz 96 186 49 124 46 625 32 587
69,89%

4 931
10,58%

4 135
8,87%

Kétharmados többség
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választás

A párhuzamos szavazatszámlá-
lás eredménye, illetve a hivata-
los részeredmények szerint az 
RMDSZ megerősítette jelen-
létét a Hargita megyei önkor-
mányzatokban. Az alábbiakban 
közöljük a tegnapi lapzártáig 
kapott, még korántsem végle-
ges választási eredményeket.

Elsöprő választási 
győzelem Csíkban
A szavazatok számlálásának 

előrehaladtával az illetékesek meg-
erősítik a helyhatósági választások 
tegnapelőtt késő éjszaka rendelke-
zésünkre bocsátott részleges ered-
ményeit: az RMDSZ Csíkszéken 
fölényes győzelmet aratott. 

A szövetség összes polgármes-
terjelöltje nyert a választásokon, 
de jól áll az RMDSZ szénája a te-
lepülések helyi tanácsainak össze-
tételében is. A térségben polgár-
mesterváltásra mindössze két köz-
ségben került sor. Csíkdánfalván 
Gáll Attilát Bőjte Csongor-Ernő 
váltja, Csíkcsicsóban pedig Balló 
József helyét Becze Attila fog-
lalhatja el. Mindkét jelöltet az 
RMDSZ megújított-fiatalított 
helyi szervezete indította. A helyi 
önkormányzati testületekben is 
legtöbb községben a szövetség je-
löltjeinek sikerült megszerezniük 
a többséget. Úgy tűnik, legjobban 
Madéfalván sikerült mozgósítani 
a szavazatra jogosult lakosokat a 
megyében. – Egyértelmű, hogy 
a csíkiak a folytatásra szavaztak – 
értékelték az eredményeket a szö-
vetség helyi vezetői.

Csíkszeredában tegnapi saj-
tótájékoztatóján Ráduly Róbert 
Kálmán ismertette az egybegyűlt 
újságírókkal a nem hivatalos 
csíkszeredai választási eredmé-
nyeket is. E szerint a tanácsosi 
listákra összesen 16 063 érvényes 
szavazatot adtak le, ebből 1728-
at vitt a Szociál-Liberális Unió 
(USL), 9816-ot az RMDSZ, 
400-at a Román Hargita Megyei 
Szövetség, 1485-öt a Magyar 
Polgári Párt (MPP), 421-et a 
Dan Diaconescu-féle néppárt, 
1746-ot az Erdélyi Magyar 
Néppárt (EMNP), 227-et Csibi 
Barna és 240-et Sprencz Tamás 
független jelölt. A bejutási kü-
szöb 803 szavazat volt, ezt tehát 
a két független jelölt, illetve a 
Dan Diaconescu Néppárt és a 
Hargita Megyei Román Szövet-
ség nem érte el. A mandátumok 
a következőképpen oszlanak meg 
az új tanácsban: 13 tanácsosa 
lesz az RMDSZ-nek, 2-2 pedig 
a Szociál-Liberális Uniónak, az 
MPP-nek, illetve az EMNP-nek. 

Ami a polgármesterjelöltek-
re leadott voksokat illeti, ez a 
következőképpen oszlott meg: 
a 16 324 érvényes szavazatból 
1535-öt kapott az USL-s Andrei 
Jean Adrian, 354-et a román 
szövetség jelöltje, Păun Adrian 
Marius, 10 404-et az RMDSZ-es 
Ráduly Róbert Kálmán, 2059-et  
n Diaconescu Néppárt jelöltje, 
Popa Ioan, és 1518-at az EMNP 
színeiben induló Soós Szabó Klá-
ra.

Udvarhelyszéken 

az RMDSZ kétharmados
többséget szerzett
Az RMDSZ számára jó ered-

ményt hoztak a vasárnapi sza-
vazatok az udvarhelyszéki ön-
kormányzatokban is, a szövetség 
jelöltjei a tanácsosi helyek több 
mint kétharmadát szerezték meg, 
két község kivételével mindenütt 
többségben vannak.

A vasárnapi helyhatósági 
választásokon 23 RMDSZ-es, 
1 MPP-s (Kápolnásfalu) és két 
független (Szentegyháza, Szé-
kely derzs) polgármester szer-
zett mandátumot az ud var hely-
széki településeken.

Az is körvonalazódik, hogy a 
polgármesterek milyen tanáccsal 
irányíthatják a települést a kö-
vetkező négy évben. Összességé-
ben a két kisváros (Szentegyháza, 
Keresztúr) és a 23 község önkor-
mányzataiban az RMDSZ két-
harmados többségre tett szert, a 
301 tanácsosi mandátumból 203-
at (67,44%) foglalt el, az MPP 53 
képviselőt (17,6%), az EMNT 
pedig 31-et (10,29%) juttatott 
be, a függetlenek és a többi pártok 
pedig összesen 14 önkormányzati 
tagot tudhatnak magukénak.

Településekre lebontva két 
község kivételével mindenütt a 
szövetség tagjai vannak többség-
ben, Homoródszentmártonban 
és Kápolnásfaluban pedig mind 
az RMDSZ, mind az MPP 5-5 ta-
nácsosi helyet szerzett, előbbinél 
3 néppártos, utóbbinál 1 függet-
len került még be az önkormány-
zatba. Az RMDSZ-nek minden 
településen, a polgári párt 18, a 
néppárt pedig 10 település önkor-
mányzatában hallatja hangját.

Növekedett 
az RMDSZ-es tanácsosok 
száma a Gyergyói-
medencében
A választási eredmények ed-

digi összesítése alapján a Gyer-
gyói-medencében növelte taná-
csosi mandátumainak számát az 
RMDSZ, az MPP 11 mandá-
tummal kevesebbet szerzett, mint 
négy éve, az EMNP pedig 11 ta-
nácsosi helyhez jutott.

Gyergyószentmiklóson az 
MPP kétharmados többséggel 
szerzett polgármesteri mandátu-
mot, Mezei János tehát további 
négy évig tölti be a polgármesteri 
tisztséget. A jelenlegi állás szerint 
az RMDSZ 1 tanácsosi helyet 
vesztett, így 6 szövetségi és 11 
polgári párti képviselő ül majd a 
városi tanácsban.

Gyergyószárhegyen Gábor 
László RMDSZ-es polgármes-
ternek újabb négy évre bizalmat 
szavazott a közösség, a tanács-
ba 7 RMDSZ-es, 5 EMNP-s 
és 1 MPP-s tanácsos jutott be. 
Gyergyóditróban Puskás Elemér 
RMDSZ-es polgármester folytat-
ja a 2008-ban kezdett munkáját, 
az önkormányzati testületben 13 
RMDSZ-es és 2 MPP-s tanácsos 

foglal helyet. Gyergyóremetén 
Laczkó Albert Elemér elsöprő 
győzelmet aratott – közel tíz-
szer annyian voksoltak rá, mint 
ellenfelére, az EMNP jelöltjé-
re – újbóli beiktatása után ne-
gyedik mandátumát kezdi. A 
gyergyóremetei tanácsban 13 
RMDSZ-es és 2 EMNP-s ön-
kormányzati képviselő lesz. 
A gyergyóalfalviak a változás-
ra voksoltak, polgármesteri 
mandátumhoz juttatva Gál 
Szabolcs független jelöltet, így 
az RMDSZ jelöltje, György Ist-
ván harmadik mandátuma után 
elköszön a vezetői tisztségtől. 
A tanácsban 7 RMDSZ-es, 2 
EMNP-s, 5 MPP-s és 1 függet-

len képviselő kapott helyet.
Gyergyócsomafalván Márton 

László-Szilárd RMDSZ-es jelölt 
második polgármesteri mandá-
tumához szerezte meg a több-
ség szavazatait. A tanácsban 8 
RMDSZ-es és 5 MPP-s tanácsos 
foglal helyet. Gyergyóújfaluban 
Egyed József MPP-s jelöltnek 
szavazott bizalmat a többség, a ta-
nácsban 8 MPP-s és 7 RMDSZ-
es tanácsos jutott mandátumhoz. 
Gyergyótölgyesen továbbra is 4 
RMDSZ-es tanácsos képviseli a 
község magyarságát. Borszéken 
Mik József fölényes győzelmet 
aratott, a tanács összetételéről 
nincs információnk.

A folytoNoSSáGRA SZAvAZtAk HARGitA MeGyébeN

Megyeszerte nőtt az RMDSZ-es tanácsosok száma
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Csíkszék
Csíkszereda 19 13 2 2 2
Balánbánya 15 5 4 2 1 1 2
Tusnádfürdő 11 4 4 1 1 1
Csicsó 11 6 4 1
Csíkdánfalva 11 7 1 3
Csíkkozmás 11 8 2 1
Csíkpálfalva 11 9 1 1
Csíkrákos 11 10 1
Csíkszentdomokos 15 10 1 4
Csíkszentgyörgy 13 12 1
Csíkszentimre 11 8 3
Csíkszentlélek 11 11
Csíkszentmárton 11 7 4
Csíkszentmihály 11 7 1 2 1
Csíkszentsimon 13 7 3 3
Csíkszenttamás 11 8 3
Csíkszépvíz 13 12 1
Gyimesfelsőlok 13 10 3
Gyimesközéplok 15 8 5 2
Karcfalva 11 9 1 1
Kászonaltíz 11 9 1 1
Madaras 11 7 4
Madéfalva 11 11
tusnád 11 5 3 2 1

Gyergyószék
Gyergyószentmiklós 17 6 11 0 0 0
Csomafalva 13 8 5 0 0 0
ditró 15 13 2 0 0 0
Galócás 11
Gyergyóalfalu 15 7 5 2 1 0
Gyergyóremete 15 13 0 2 0 0
Gyergyótölgyes 13 4
Gyergyóújfalu 15 7 8 0 0 0
szárhegy 13 7 1 5 0 0

Udvarhelyszék
székelykeresztúr 17 11 3 2 1
szentegyháza 15 5 3 4 3
Bögöz 13 8 3 2
Boldogfalva 13 6 2 5
etéd 11 9 2
Farkaslaka 13 7 5
Fenyéd 11 10 1
Galambfalva 11 10 1
homoródalmás 9 9
homoródszentmárton 13 5 5 3
Kányád 9 5 4
Kápolnás 11 5 5 1
Korond 15 15
Lövéte 13 8 5
Máréfalva 11 8 3
Oklánd 9 9
Oroszhegy 13 13
Parajd 15 8 1 6
románandrásfalva 9 5 2 1 1
siménfalva 13 10 3
székelyderzs 9 5 2 2
székelyvarság 11 7 3 1
szentábrahám 11 8 2 1
Újszékely 11 6 3 1 1
Zetelaka 15 11 3 1
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A választások előtt a huszonhá-
rom udvarhelyszéki községből 
tizenhétnek volt RMDSZ-es pol-
gármestere. A vasárnapi szava-
zást követően további néggyel 
gyarapodott a tulipános önkor-
mányzatok száma. Bögözben, 
Farkaslakán és Szentábrahámon 
MPP-s, Zetelakán pedig független 
polgármester ellen sikerült for-
dítani. Kápolnásfaluban viszont 
alulmaradt a szövetség jelöltje.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az udvarhelyszéki RMDSZ-
nek egyértelmű célja volt 
községi polgármestereinek 

számát megtartani, sőt szaporítani. 
Vasárnap késő este a széki RMDSZ 
irodáiban tapintható volt a feszült-
ség, főleg, ha azon községek kerültek 
szóba, ahol nehéz volt biztosat jó-
solni. Megkülönböztetett figyelem 
kísérte azokat a településeket, ahol 
nem a szövetség irányított.

Zetelakán számítottak a válto-
zásra, Bögözben, Szentábra hám-
ban és Farkaslakán remélték, bár 
tudták, hogy nem lesz könnyű, 

Kápolnásfalutól pedig nagyon 
tartottak. Nem tévedtek, Ká-
polnáson Benedek László újabb 
mandátumot nyert, ezzel ő ma-
radt Udvarhelyszéken az egyetlen 
MPP-s polgármester.

Zetelaka
Zetelaka községben az RMDSZ 

színeiben induló Nagy Attila a 
szavazatok 72 százalékát meg-
szerezve nyerte el a polgármes-
teri széket, amelyben eddig a 
független Korpos Béla ült. A 
szövetség a tanácsban is abszolút 
többséget szerzett, az  RMDSZ-
nek tizenegy, az MPP-nek há-
rom, a néppártnak pedig egy 
képviselője lesz.

– Őszintén nem számítot-
tam ilyen arányú győzelemre, de 
a levegőben benne volt, hogy a 
zetelakiak változtatni akarnak, 
váltásra vágynak. Ez nemcsak az 
én győzelmem, hanem egy csa-
pat több hónapos munkájának az 
eredménye. Remélem, ugyanezzel 
a csapattal ugyanilyen eredménye-
sek lehetünk, mert az igazi munka 
csak most kezdődik – nyilatko-

zott lapunknak az új polgármester, 
Nagy Attila.

Farkaslaka
Csapatban látták a jövőt 

Farkaslaka községben is, Kovács 
Lehelt a támogatók mellett több 
mint száz önkéntes segítette mun-
kájában. Meg is dolgoztak a győze-
lemért, a szövetség jelöltje 231 sza-
vazattal szerzett többet a polgári 
párt színeiben újabb mandátumot 
megcélzó Albert Mátyás leköszö-
nő polgármesterhez képest. A ki-
lenc faluból álló község megfelelő 
csapatot is biztosított a szövetség 
jelöltjének, a helyi önkormányzat-
ba hét RMDSZ-es, öt MPP-s és 
egy független tanácsos jutott be. 
Kovács Leheltől megtudtuk, a füg-
getlen képviselő is csapatához tar-
tozik, tizenhat éven át a szövetség 
tanácsosa volt, és még a választások 
előtt elárulta, lehet rá számítani.

– A község lakóinak többsége 
jól döntött, a járható utat válasz-
totta, remélem, a négy év alatt 
azoknak is bizonyítani tudok, 
akik nem szavaztak rám. Adott 
pillanatban mi sem hittük el, hogy 

összejöhet, kemény munka van 
mögöttünk. Köszönöm csapatom-
nak, segítőimnek a munkát és a 
hozzáállást. Továbbra is csapatban 
gondolkodom, így is folytatjuk a 
munkát. Van amit tenni bőven – 
árulta el Farkaslaka község újdon-
sült polgármestere.

Szentábrahám
Szentábrahám községben egy 

olyan négyéves ciklust követően 
sikerült az RMDSZ-nek fordí-
tania, ahol a polgármester és az 
alpolgármester is polgári színeket 
vallott. A szövetség polgármester-
jelöltje, Szőcs Béla a szavazatok 71 
százalékát szerezte meg, a helyi ta-
nácsban pedig nyolc RMDSZ-es, 
két MPP-s és egy PD-L-s tanácsos 
nyert mandátumot.

– Jó csapatot sikerült összeállí-
tani, ígéretes tanácsosi listával in-
dultunk, s talán az a huszonnyolc-
harminc év is számított, amely időt 
szentábrahámi születésűként itt a 
községben dolgoztam. Sok a tenni-
valónk, eredményekben bővelkedő 
négy évet szeretnénk majd elköny-
velni – nyilatkozta Szőcs Béla.

Bögöz
A kilenc faluból álló Bögöz 

községben Farkas Mózes 1030 
szavazatot gyűjtött, kétszázzal 
többet, mint a néppárt és a pol-
gári párt jelöltjei együttvéve, így 
az MPP-s Mihályi Ferenc helyé-
be az RMDSZ jelöltje kerül. Az 
önkormányzatban az RMDSZ-
nek nyolc tanácsosa lesz, az 
MPP hármat, a néppárt pedig 
további két tagot ad. 

Farkas Mózes elmondta, 
már a legelején hittek a siker-
ben, különben nem vágtak vol-
na bele. 

– A sok csatározás miatt 
sokuknak elegük lett a politi-
kából, én mégis úgy éreztem, 
az emberek még mernek remél-
ni, hogy lehet ennél jobban is 
munkálkodni a község élén. 
Ilyen kampány még nem volt 
Bögözben, mert ennyi jelölt sem 
indult. Minden faluba el kellett 
mennünk, hogy személyesen 
tolmácsoljuk üzenetünket. Dol-
gos győzelem volt, de az igazi 
munka csak most kezdődik – 
mondta Farkas Mózes.

uDvARhelySZéKen KáPolnáSFAlu A Kivétel

Négy községben sikerült fordítani

RáDuly RóBeRt KálMán MegKöSZönte

„A győzelem íze helyett a felelősség súlyát érzem”

hargitanépe

A vasárnapi helyhatósági vá-
lasztások utáni első sajtótá-
jékoztatóját tartotta tegnap 
Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda régi-új polgármestere. 
Azt mondta, meglátása szerint 
a közösen elvégzett munkát ér-
tékelték voksukkal vasárnap a 
szavazópolgárok.

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

Elsősorban a rendkívül ma-
gas részvételt köszönte meg 
Ráduly Róbert Kálmán a 

csíkszeredai választópolgároknak, 
a megméretkezésen részt vevő je-
lölteknek pedig köszönetét fejezte 

ki azért, mert a kampányban ki-ki 
a maga meglátásának, illetve csa-
patának a bemutatásával foglalko-
zott, és nem a versenytársakkal. 

Ami a voksolás eredményét 
illeti, Ráduly azt mondta, ebből 
nem szabad messzemenő konklú-
ziókat levonni, mert a helyható-
sági választások elsősorban helyi 
emberekről, helyi csapatokról 
szólnak. 

– Itt a választás nem párt-
szimpátiák, hanem személyek, 
csapatok mentén zajlott – fogal-
mazott.

Úgy vélte, hogy a csíkszeredai 
szavazópolgárok a közösen elvég-
zett munkát értékelték a vasárna-

pi voksukkal, ezt támasztja alá, 
hogy az RMDSZ listája 3100 
szavazattal többet kapott, mint 
négy évvel ezelőtt, és ugyanezzel 
magyarázta a rá mint polgármes-
terjelöltre adott szavazatok nagy 
számát is. 

– Ezért elsősorban nem a 
győzelem ízét, hanem a felelős-
ség súlyát érzem, hiszen a mun-
kánk elismerése mellett a velünk 
szemben támasztott elvárások is 
nagyobbak – mondta Ráduly, és 
hozzátette: célja, hogy az elvá-
rásoknak felelősségteljesen meg 
tudjanak felelni. 

Ami az új városi tanács műkö-
dését illeti, a polgármester szerint 

az, hogy a 13 mandátummal az 
RMDSZ-nek meglesz a kéthar-
mados többsége, nagy felelősség, 
de semmiképpen nem represszi-
ós eszköz, és reményét fejezte ki, 
hogy az új felállásban is a testületi 
munkát az együttműködés jel-
lemzi majd. 

Ami az alpolgármestereket 
illeti, Ráduly Róbert Kálmán azt 
mondta, hogy mind Antal Atti-
lának, mind Szőke Domokosnak 

folytatnia kell a munkát, ezt va-
sárnap a szavazópolgárok voksuk-
kal megerősítették. 

A sajtótájékoztatón a két al-
polgármester is jelen volt. Antal 
Attila arról beszélt, hogy a kitar-
tás következményeként értékeli a 
vasárnapi választások eredményét, 
hiszen, mint mondta, feladvány 
volt számukra az, hogy egymás 
mellett, illetve az elveik mellett 
kitartsanak. 

VÁlasZTÁs

Az eMnP hosszú távon gondolkodik

Nem áll meg a munka, sőt még csak most kezdődik! – nyilatkoz-
ta megkeresésünkre György László, az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) csíkszéki elnöke. A Hargita megyei 83 képviselőből 32 
jutott be Csíkszéken az önkormányzatokba. – Ahhoz képest, hogy 
egy új párt vagyunk, ez egy tisztességes eredménynek számít. Az is 
elmondható azonban, hogy többet is nyerhettünk volna, több em-
bert is meg lehetett volna szólítani. Úgy látom, hogy a választások-
nál sokat nyomott a latban az RMDSZ kormányból való menesztése 
is, emiatt is szavazhattak sokan rájuk – vélte György. Mi gratulálunk 
a nyerteseknek, emellett pedig köszönetet mondunk azoknak a vá-
lasztópolgároknak, akik bizalmat szavaztak nekünk a tegnapelőtti 
szavazáson. Mi változatlanul tovább dolgozunk, hiszen hosszú táv-
ban gondolkodunk – emelte ki a néppárt csíkszéki elnöke.

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke tegnap tartott kolozsvári saj-
tótájékoztatóján elmondta: 2 polgármestere lett a pártnak, a há-
romszéki Maksán és Nagyborosnyón. Közel 20 erdélyi településen 
nagyon közel állt a győzelemhez a néppárt polgármesterjelöltje. Az 
elnök becslése szerint mintegy 100 ezer szavazót sikerült „visszahoz-
ni”, megmozgatni. Vannak települések, ahol „sikerült felkavarni az 
állóvizet”, és nagyobb arányban bejuttatni képviselőket a helyi ön-
kormányzatokba. Toró azonban kudarcként emelte ki, hogy nem 
sikerült áttörni az 5 százalékos küszöböt az erdélyi nagyvárosokban 
– adta hírül a Transindex.
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Június havi

Határidő Tárgy Jogalap

Június 15-ig

Az engedélyezett és bejegyzett lerakatok, illetve importőrök 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a cigaretta 
szállítmányozására vonatkozó kimutatást.

A 2009/1620-as kormányhatározat (1)-es 
bekezdésének 52-es pontja.

Azok a gazdasági ügynökök, amelyek szeszre és szeszes ital-
ra vonatkozóan végső felhasználói engedéllyel rendelkeznek, 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan a jövedéki 
adóval terhelt termékek felvásárlására, felhasználására és 
forgalmazására vonatkozó összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20658-as szakasza.

A bejegyzett megrendelők és azok fiskális képviselői a 
jövedéki adóval terhelt termékek intrakommunitáris vásár-
lására és forgalmazására vonatkozóan benyújtják az áprilisi 
összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20650-es szakasza. 

A végső felhasználói engedéllyel rendelkező gazdasági ügy-
nökök benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan az ener-
getikai termékek megvásárlására és leszállításra vonatkozó 
összegző kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20620-as szakasza és 
a 2009/1620-as kormányhatározat (22)-es 
bekezdésének 82. pontja.

A zárjegyes termékek engedélyezett lerakatai és importőrei, 
valamint bejegyzett megrendelői a megelőző hónapra vonat-
kozóan benyújtják a zárjegyek megvásárlásának és felhaszná-
lásának, valamint visszaszolgáltatásának a nyilvántartását.

Az Adótörvénykönyv 20664-es szakasza és 
a 2009/1620-as kormányhatározat (9)-es 
bekezdésének 117-es pontja.

A jövedéki adóval terhelt termékek gyártására és rak-
tározására engedélyezettek benyújtják a megelőző hónapra 
vonatkozóan a jövedéki adóval terhelt termékekre vonatkozó 
kimutatást.

Az Adótörvénykönyv 20655-ös szakasza és a 
2004/44-es kormányhatározat 109-es pontja.

Június 25-ig

A szerzői jogdíjból, könyvvizsgálati, igazságügyi és bíróságon 
kívüli szakértői tevékenységből származó, valamint ügynöki 
és polgári szerződés alapján realizált jövedelmet kifizető 
jogi és magánszemélyek a megelőző hónapra vonatkozóan 
befizetik a visszatartott jövedelmi adót.

Az Adótörvénykönyv 52-es szakaszának (3)-
as bekezdése.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az állami 
költségvetéssel szembeni kötelezettségeikre vonatkozó 
nyilatkozatot, a 100-as űrlapot, elektronikus formátumban.

Az Országos Adóügynökség elnöke 
2008/101-es rendeletének 8-as melléklete.

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánszemé-
lyek, valamint a munkáltatókkal asszimilált entitások 
benyújtják elektronikus formátumban a szociális hozzájáru-
lásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított személyek nyil-
vántartására vonatkozó 112-es űrlapot a megelőző hónapra 
vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es szakaszának 
e) és f) bekezdése, valamint a 2010/1397-es 
kormányhatározat.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett 
tevékeny ségükért külföldről részesülnek bérben, illetve 
Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek és 
konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot (magánszemélyeknek 
Romániában kifejtett tevékenységéért, de külföldről folyósí-
tott bér jellegű jövedelmeikre vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszának (2)-
es bekezdése és a 2007/2371-es pénzügy-
miniszteri rendelet.

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban a 300-as 
űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/183-as rendelete.

> Spanyolország is segítséget kér. 
Pénzügyi támogatásért folyamodik Spa-
nyolország az euróövezeti országokhoz, 
hogy konszolidálni tudja bankszektorát 
– jelentette be a spanyol pénzügyminisz-
ter. Írország vasárnap közölte: ha a spa-
nyolok feltétel nélküli hitelt kapnak, ők 
is újra akarják tárgyalni a kapott mentő-
csomag feltételeit. Brüsszeli források az 
euróövezeti országok pénzügyminisz-
tereinek telefonos konferenciáját köve-
tően megerősítették, hogy az eurózóna 
kész segíteni, és egyetértettek abban is, 
hogy Spanyolország százmilliárd eurós 
maximális támogatásra számíthat. Az 

országok tárcavezetői egyértelművé tet-
ték, hogy a támogatást az euróövezeti 
pénzügyi stabilitási mechanizmusból 
nyújtják majd. A miniszterek megje-
gyezték, hogy Spanyolország már látvá-
nyos pénzügyi és munkaerő-piaci refor-
mokat valósított meg, növelte a bankok 
tőkeállományát is. Az uniós országok 
� gyelmeztettek, hogy a támogatás nem 
jelentheti a túlzott államháztartási hi-
ány leszorítására kidolgozott menet-
rend megváltoztatását. Luis de Guindos 
Jurado spanyol gazdasági miniszter a 
tanácskozás után azt mondta, hogy a tá-
mogatást a partnerek várhatóan a bank-

ágazatra vonatkozó feltételekhez kötik, 
de más gazdasági feltételt nem szabnak 
hozzá. Meg� gyelők szerint ugyanakkor 
a spanyoloknak kínált feltétel nélkü-
li segítség több országot is a korábban 
megkötött hitelszerződések és az erre 
vonatkozó vállalásaik újratárgyalására 
sarkallna. Spanyolország ugyanis Gö-
rögország, Írország és Portugália után a 
17 országból álló euróövezet negyedik 
állama, amely nemzetközi pénzügyi se-
gítségben részesül. Írország máris beje-
lentette, újratárgyalná mentőcsomag-
jának feltételeit, miután kiderült: Spa-
nyolországtól valószínűleg nem várnak 

el rendkívüli megszorításokat a bank-
mentő csomagért cserébe. Független 
források szerint Dublin az euróövezeti 
pénzügyminiszterek következő, június 
21-i luxembourgi tanácskozásán fogja 
ezt felvetni.

Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgaz-
dász ugyanakkor működésképtelennek 
tartja a Spanyolország megmentésére 
kidolgozott tervet. Szerinte azért nem 
működhet a mentési terv, mivel jelen 
pillanatban a spanyol állam segíti ki a 
bankrendszert, de később éppen a ban-
kok segítségére szorulhat majd a magas 
államadósság � nanszírozása miatt.hí
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 HIRDETÉS

A fizetésképtelenséget 
megállapítók 
figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága 
meghívja azokat a � zetésképtelenségben eljáró szaksze-
mélyeket, akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási 
Ügynökség által jóváhagyott � zetésképtelenséget meg-
állapítók listáján a XIII. zónára, hogy tegyék le aján-
lataikat a következő cégekre vonatkozóan, legkésőbb 
2012. június 27-én 13 óráig:

– IMPEX IRIS Kft. (8143928)
   Gyergyószárhegy;
– MARTA IMPEX Kft. (5318294) Bögöz;
– NEWELL WORLD Kft. (25284617)
   Székelyudvarhely;
– ALL ROUND Kft. (19299036) 
   Szentábrahám község, Gagy;

Az ajánlatokat a 2007/1009-es számú Országos 
Adóigazgatási Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyé-
nek 4. bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye alapján 
kell összeállítani és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, 
hogy kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minő-
ségbe;

A � zetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt havi díj, honorárium;

A � zetésképtelenségben eljáró szakszemély által kö-
vetelt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozó-
an, hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy 
érdekellentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz ne-
vezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók 
létszámára vonatkozóan, akik részt vesznek a fize-
tésképtelenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenysé-
gekben. A nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak 
egy rövid bemutatást mindegyik személyről, és bi-
zonyítékot arra vonatkozóan, hogy van érvényes 
munkaszerződésük (alkalmazottak esetében a mun-
kaszerződések hitelességéért kérjük kinyomtatni a 
napra frissített helyzetet a REVISAL programból, a 
nyomtatási dátummal együtt), érvényes együttmű-
ködési megállapodásuk vagy érvényes jogi szerződé-
sük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott 
időbeosztással, amelynek végrehajtását követni fogják 
az adóhatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimu-
tatást az összes eddigi lezárt � zetésképtelenségi eljárásról, 
amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány száza-
lékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy 
amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének 
el, a 2007/1009-es számú Országos Adóigazgatási Ügy-
nökség elnöki rendelete 15. cikkelyének 2. bekezdése 
alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat egy lezárt borítékban kell be-
nyújtani, amelyen fell kell tüntetni a következőket: 
„Oferta pentru selectarea unui practician în ceea ce 
priveşte  ……………….., a nu se deschide până la data 
de 27.06.2012, numele/denumirea, precum şi adresa/
sediul social al practicianului în insolvenţă”. Továbbá 
megkérjük, hogy az ajánlatot minden oldalával lepe-
csételve, aláírva és sorszámozva adják le.

A Hargita Népe napilap és a 
Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság együttműkö-
désével nyújtott szolgáltatás 
keretében közöljük az e hónap-
ban esedékes adóbevallások 
és nyilatkozatok benyújtásá-
nak, illetve egyes befizetési 
kötelezettségek teljesítésének 
utolsó időpontját. Májushoz ké-
pest „csendesebb” hónap júni-
us, ugyanis a megelőző hónap-

ban volt esedékes jó néhány, a 
2011-es esztendőre vonatkozó 
adóbevallás és nyilatkozat be-
nyújtása. Ilyenképpen több idő 
juthat az illetékeseknek arra, 
hogy újólag áttekintsék az 
Adótörvénykönyvet módosító 
2011/125-ös sürgősségi kor-
mányrendelet egyes előírásait, 
nevezetesen azokat, amelyek 
július 1-jétől lépnek majd élet-
be. Számos újdonságról van 

szó. Közvetve idetartozik az is, 
hogy a kormány a június 7-én 
megjelent 2012/24-es sürgős-
ségi kormányrendelet révén 
ismét módosította az Adótör-
vénykönyv egyes előírásait. A 
jogszabálynak vannak olyan elő-
írásai, amelyek máris hatályba 
léptek, olyanok is, amelyek au-
gusztus 1-jétől lépnek érvénybe, 
de olyanok is, amelyek majd 
2013. január 1-jétől.
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pénzügyi naptár  hirdetés

> Kevésbé csúszott idén a sör. 5 
százalékkal csökkent az idei év első 
negyedévében a román piacon érté-
kesített sör mennyisége – derült ki a 
Romániai Sörgyártók Egyesületének 
adataiból. A jelentés készítői szerint a 
tavalyi piac-stabilizálódás után az idei 
első háromhavi visszaesést a szokatla-
nul hűvös időjárás mellett a lakossági 
vásárlóerő megcsappanása magyarázza. 
A szakemberek szerint utóbbi különö-
sen a korábbi évek eladási mutatóinak 
tükrében látszik igazán, így például 
az idei első negyedévi sörfogyasztás a 
válság előtti 2008-as esztendő hasonló 

időszakához képest szinte a negyedével, 
23 százalékkal csökkent. Ugyanakkor 
míg egy nyugat-európai munkavállaló 
átlagosan 8 perc alatt keres meg egy 
sörre valót, addig a romániai munka-
vállalónak ugyanazért a mennyiségért 
fél órát kell dolgoznia – olvasható ez 
elemzésben. Az eladások beszűkülésé-
nek hatására csökkent az iparág foglal-
koztatási mutatója is: így például míg 
három évvel ezelőtt a hazai söripar a 
gyárak és alapanyag beszállítóik révén 
96,4 ezer főnek biztosítottak munkát, 
addig mára ez a létszám 21 százalékkal 
apadva, 76 ezer főre rúg.

> Havi szinten nőtt, éves szinten 
csökkent az infláció. Az áprilisi 1,8 szá-
zalékot követően májusban egy tized szá-
zalékkal, 1,79 százalékra csökkent Romá-
niában az éves infláció mértéke – derült 
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
tegnap közzétett adataiból. Májusban az 
árak ugyanakkor havi viszonyításban az 
előző hónaphoz képest 0,20 százalékkal 
nőttek. Az élelmiszerek átlagosan 0,02 
százalékkal, a nem élelmiszer jellegű ter-
mékek és a szolgáltatások 0,21 százalékkal 
drágultak. A havi átlaginfláció az év első 
öt hónapjában 0,3 százalék volt a tavaly 
mért 0,6 százalékos szinttel szemben. Az 

Országos Prognózis Hivatal korábban 
közzétett előrejelzésében egyébként az 
idei esztendőre éves szinten még 3,5 szá-
zalékos inflációra számít, miközben a Ro-
mán Nemzeti Bank idei célkitűzésében 3 
százalék alatt tartaná az áremelkedés üte-
mét. 2011-ben a hazai pénzromlási ráta 
éves szinten 3,14 százalék volt. A prog-
nózishivatal ugyanakkor úgy véli, hogy az 
inflációval arányosan a bérek is növekedni 
fognak. A hatóság szerint a fizetések idén 
4,2 százalékkal fognak nőni: a nettó átlag-
kereset eléri az 1540 lejt, a bruttó kereset 
pedig a 2117 lejt. Így a reál bérnövekedés 
várakozásuk szerint 1,2 százalékos lesz.
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 hirdetések

Határidő Tárgy Jogalap

Június 25-ig

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési útmu-
tatójában feltüntetett személyek benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban ezt az 
űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(2)-es bekezdése és az Országos Adóügynök-
ség elnökének 2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza 
értelmében áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan a 390 VIES űrlapot (az euró-
pai közösségen belüli javak szállítására vagy megvásárlására 
és szolgáltatásokra vonatkozó összegző nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza és az 
Országos Adóügynökség elnökének 2010/76-
os rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban 
a 394-es űrlapot (a Romániában áfafizetőként bejegyzett sze-
mélyeknek, illetve személyektől Románia területén történő 
áruértékesítésre, szolgáltatásokra és javak vásárlására 
vonatkozó tájékoztató nyilatkozat.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3596-os rendelete.

A külföldi jogi személyiségű, Romániában képviselettel 
rendelkező entitások befizetik a képviseleti adó első részletét.

Az Adótörvénykönyv 124-es szakaszának 
(1)-es bekezdése.

A kaszinó jellegű tevékenységet szervező entitások befizetik 
az éves engedélyezési illeték következő évnegyedre vonat-
kozó összegét.

A 2009/77-es sürgősségi kormányrendelet 
14. szakaszának (2)-es bekezdése.
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A szlovák szövetség A jövő héten dönt

Tíz csapat nevezett a MOL Ligába
Ugyan a kilépés gondolata 

is felmerült, végül mégis 
jelentkezett a jégkorong 

MOL Liga 2012/2013-as idé-
nyére a Bukaresti Steaua. A határ-
idő lejártáig tíz csapat nevezett, 
ám a HC Érsekújvár és a HC 38 
Máriatölgyes indulási engedé-
lyéről a szlovák szövetség június 
21-én dönt. A MOL Liga ősztől 
négyországos lesz, Magyarország-
ról a Dab.Docler, a Miskolci Jeges-
medvék, a Ferencváros és az Újpest; 
Romániából a HSC Csíkszereda, 
a Brassói Corona és a Steaua; Szer-
biából a Partizan Belgrád; Szlová-
kiából Érsekújvár és Máriatölgyes 
vesz részt a sorozatban.

A miskolciak a megadott ha-
táridőig – vagyis június 1-jéig 
– elküldték szándéknyilatkozatu-
kat, így az ősszel a Jegesmedvék 
csapata képviseli Magyarországot 
a Kontinentális-kupában. A mis-
kolciak azt is jelezték, hogy szíve-
sen lennének házigazdái selejte-
zőnek. A sárga-feketék a második 
körben lépnek be a sorozatba, a 
tervezet szerint október 19. és 21. 
között. Az előzetes hírek szerint 
20-22 csapat indul a Kontinen-
tális-kupában, melynek sorsolását 
Budapesten június 23-án, szom-
baton tartják. Romániát a HSC 

Csíkszereda képviseli az európai 
klubsorozatban.

A Jegesmedvék csapatának új 
edzője, a kanadai Tim Kehler három 
tengerentúli hokissal érkezik majd 
Miskolcra – mondta a klub hivatalos 
honlapjának Egri István. A klubve-
zető szerint a légiósok közül Martin 
Saluga marad a csapatnál, de egyelő-
re csak az edzővel van szerződésük, 
a játékosokkal a későbbiekben álla-
podnak majd meg. Azt viszont ki-
jelentette, jobb csapatuk lesz ősztől, 
mint az előző idényben.

Közben az Újpest is erősített, 
Kovács Viktor László, Maklári Erik 
és Pleszkán József a Sapa Fehérvár 
AV19-től megy a lilákhoz, Bereczki 
Gergő a Tisza Volán–MTK ma-
gyar másodosztályú csapattól iga-
zol a budapestiekhez, míg Németh 
Péter a svéd negyedosztályt cseréli 
fel a MOL Ligára. Az UTE indul 
a magyar U23-as bajnokságban is, 
több saját nevelésű hokis – Bata 
Dániel, Frajka Botond, Turbucz 
Martin, Nagy Péter – is visszatért 
a Megyeri útra.

> Labdarúgás. Fiság-kupával díja-
zott minifoci-bajnokságot rendeztek 
Csíkbánkfalván 7–8. osztályosok szá-
mára. A tornán hat csapat vett részt: 
Csíkszentkirály I. és II., Csíkbánkfalva 
I. és II., Csíkszentgyörgy és egy vegyes 
csapat (csíkszentsimoni, szentkirályi, 
csíkszentgyörgyi és bánkfalvi gyerekek-
ből állt). A tornát a házigazda Bánkfalva 
egyes csapata nyerte meg, miután a finá-
léban 3–0-ra verte Szentkirály II-es csapa-
tát. A végső sorrend: 1. Bánkfalva I (edző: 
Csíszer Ilona), 2. Szentkirály II (Portik 
Helga), 3. Szentkirály I (Portik Helga), 
4. Vegyes, 5. Szentgyörgy, 6. Bánkfalva 

II. Különdíjak: gólkirály: Gergely Alpár 
(Szentkirály); legjobb kapus: Radu Cson-
gor (Bánkfalva). A szervezők ezúton is 
köszönetet mondanak a támogatóknak: a 
bánkfalvi közbirtokosságnak, a szülőknek 
és a szülői bizottság elnökének, Keresztes 
Pap Gézának, továbbá Gerczuj Attilának 
és Gál Attilának a bíráskodásért.

> Brassói focitorna. A Székely ud-
varhelyi ISK 2005-ös csapata Brassóban 
részt vett a hétvégén a második alkalommal 
megrendezett Gyerek-kupán. A tornára 
hét csapat jelentkezett. A Szabó Attila által 
edzett udvarhelyi csapat a 3. helyen végzett. 

Az IKS eredményei: ISK – Szebeni Sóly-
mok 1–1, ISK – Brassói Tampa Blue 3–1, 
ISK – Brassói FC II. 4–2, ISK – Marosvá-
sárhelyi Kinder 1–5, ISK – Brassói Tampa 
White 0–1. Az ISK kerete: Balázs Péter, 
Nagy Dániel, Vajda Roland (1 gól), Kovács 
Ákos, Szász Gergő, Béres D. Zsolt, Szász 
Roland, Szász Dávid, Joó Botond (1 gól), 
Szfárli Szabolcs (4 gól), Birtalan Tamás (8 
gól, gólkirály).

> Roland Garros, női. Marija Sara-
pova nyerte a női egyest a francia nyílt 
teniszbajnokságon azzal, hogy a szom-
bati döntőben két szettben győzött Sara 

Errani ellen. A másodikként rangsorolt 
orosz sztárjátékos 1 óra 18 perc alatt múl-
ta felül a 21. helyen kiemelt olasz riválisát. 
Sarapova, aki tegnaptól újra vezeti a világ-
ranglistát, pályafutása negyedik Grand 
Slam-trófeáját gyűjtötte be. Korábban 
Wimbledonban (2004), az US Openen 
(2006) és az Australian Openen (2008) 
diadalmaskodott, így csak a párizsi siker 
hiányzott a gyűjteményéből. A finálé 
győztese 1,25 millió euróval gazdago-
dott, míg a vesztes 625 ezerrel vigasz-
talódhatott. Eredmény, női egyes, döntő: 
Marija Sarapova (orosz, 2.) – Sara Errani 
(olasz, 21.) 6:3, 6:2. hí
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Martin Saluga játékára ősztől is számítanak a Miskolci Jegesmedvék csapatvezetői

hargitanépe

Bajnok a Fiatalság

Folytatódtak a hétvégén a kör-
zeti labdarúgó-bajnokságok 
fordulói. Az Udvarhely kör-

zeti bajnokságban a 24. fordulót 
rendezték. A Csík körzeti 5. ligában 
a 18., míg a 6. ligában a 19. forduló 
találkozóit rendezték. Az 5. ligában 
véget ért a bajnokság, amelyet a 
Tusnádfürdő nyerte meg köszönhe-
tően az őszi jó szereplésnek.

Csík körzeti
V. liga, 18. forduló: Vaslábi Maros 

– Csíkkarcfalvi Hargita 3–7 /Vaszi 
Tihamér (7.), Ciobotariu Mihai 
(13., 27.), illetve Grama Ovidiu (1., 
76.), Vinau Gigi (5., 31., 34., 44., 
74.)/; Csíkszentmártoni Meteor – 
Csíkmadéfalva 0–5 /Szabó József 
(21.), Demeter Zsolt (45., 77., 90.), 
Bálint Zsolt (46.)/; Csíkkozmási 
Komisz – Csíkszépvízi MŰ 2–3 /
Pál Vince (30., 38.), illetve Vitán Ró-
bert (50.), Pályi Sándor (64., 80.)/; 
Tusnádi Piliske – Tusnádfürdői 
Fiatalság 9–2 /Páll Szilárd (6.), 
Colceriu Sorin (17., 36., 40., 72., 
80.), Gabor Cristian (30.), Ravasz 
Arnold (78.), Pop Cristian (90.), illet-
ve Hamzi Huba (31.), Müller Alpár 
(88.)/; Csíkszentgyörgyi Fiság – 
Csíkszentsimoni Szefite 7–2 /Pál 
Zsolt (11., 14., 66.), Jakab Csaba (29., 
78., 87.), Bálint Péter (58.), illetve Ve-
ress Alpár (50.), Dávid Zoltán (80.)/.
  1. Fiatalság 18 12 1 5 54–39 37
  2. Karcfalva 18 12 0 6 45–27 36
  3. Piliske 18 10 4 4 48–29 34
  4. Szentsimon 18 9 3 6 53–45 30
  5. Madéfalva 18 8 3 7 47–30 27
  6. Fiság 18 9 0 9 42–50 27
  7. Szentmárton 18 8 0 10 30–43 21
  8. Csíkszépvíz 18 6 2 10 31–43 20
  9. Vasláb 18 5 2 11 44–61 17
10. Kozmás 18 3 3 12 29–56 12

VI. liga, 19. forduló: Csík
szentdomokosi Garados – Csík
szentléleki SE 3–5 /Oláh Ervin (13.), 
Gábor Lőrinc (28.), Szabó Pál (61.), 
illetve Silló Róbert (4., 21.), László 
Lőrinc (33., öngól), Petcu Claudiu 
(65.), Basa Attila (89.)/; Csíkcsicsói 
KSE – Gyergyószárhegyi Bástya 
4–1 /Boldizsár Gheorghe (39.), 
Both Zsolt (55.), Kelemen Attila 
(58.), Doltea Cătălin (80.), illetve 
Tóth Elemér (33.)/; Csíkszentimrei 
TE – Csíkborzsovai SK 2–1 /Gál 
Levente (90.), Balló Gellért (91.), 
illetve Ónodi Attila (30.)/.
1. Csicsó II. 18 13 2 3 69–29 41
2. Szentlélek 19 11 3 5 75–50 36
3. Szárhegy 19 11 0 8 44–33 33
4. Borzsova 19 6 3 10 39–49 21
5. Szentimre 18 6 1 11 21–44 19
6. Domokos 19 4 1 14 25–67 13

Udvarhely körzeti
A csoport: Korond – Udvarhe-

lyi Sporting 3–4, Lövéte – Farcád 
2–1, Betfalva – Fiatfalva 0–4, 
Szentlélek – Szentegyháza 6–1, 
Nagygalambfalva – Szentábrahám 
0–3, Zetelaka – Farkaslaka 1–3, 
Malomfalva – Szentmárton 7–5.
  1. Sporting 24 19 1 4 106–48 58
  2. Farcád 24 18 3 3 58–18 57
  3. Szentábrahám 24 14 3 7 67–43 45
  4. Nagygalambf. 24 13 5 6 60–41 44
  5. Farkaslaka 24 12 4 8 51–41 40
  6. Betfalva 24 12 3 9 57–49 39
  7. Lövéte 24 10 4 10 50–55 34
  8. Szentlélek 24 8 6 10 55–67 30
  9. Korond 24 8 3 13 47–50 27
10. Fiatfalva 24 6 5 13 55–65 23
11. Szentmárton 24 6 5 13 47–72 23
12. Malomfalva 24 6 4 14 47–71 22
13. Zetelaka 24 6 4 14 34–61 22
14. Szentegyháza 24 2 6 16 29–82 12

B csoport: Kobátfalva – Agyag-
falva 1–4, Kányád – Szentmihály 
1–2, Gagy – Csekefalva 3–3, 
Alsóboldogfalva – Zetelaka II 
3–2, Kápolnás – Korondi Ifjúság 
1–4, Szentpál – Nagygalambfalva 
II. 2–1.
  1. Ifjúság 22 15 3 4 51–26 48

  2. Szentmihály 23 14 3 6 56–40 45

  3. Agyagfalva 22 14 2 6 55–30 44

  4. Kobátfalva 22 13 1 8 55–42 40

  5. Gagy 23 12 2 9 53–39 38

  6. Bögöz 22 10 5 7 60–35 35

  7. Zetelaka II 22 11 2 9 48–40 35

  8. Kápolnás 22 10 1 11 45–43 31

  9. Kányád 22 7 4 11 37–50 25

10. Alsóboldogf. 22 6 5 11 29–44 23

11. Csekefalva 22 6 2 14 36–65 20

12. Nagygalambf. II 22 5 3 14 33–50 18

13. Szentpál 22 4 1 17 29–83 13

C csoport: Oklánd – Felső-
boldogfalva 1–3, Bogárfalva – 
Szentmárton II 4–0, Farcád II – Má-
réfalva 3–0, Ócfalva – Siménfalva 
2–6, Oroszhegy – Malomfalva II 
1–3, Szentpéter – Hodgya 1–2.
  1. Siménfalva 22 13 6 3 58–31 45

  2. Bogárfalva 22 14 3 5 43–31 45

  3. Oklánd 22 13 5 4 52–24 44

  4. Hodgya 22 12 6 4 54–33 42

  5. Malomfalva II 22 13 2 7 49–29 41

  6. Felsőboldogf. 22 12 4 6 55–37 40

  7. Farcád II 23 12 4 7 49–31 40

  8. Szentpéter 22 9 3 10 41–47 27

  9. Oroszhegy 22 7 2 13 52–55 23

10. Máréfalva 21 7 1 13 28–48 22

11. Ócfalva 22 5 3 14 40–64 18

12. Rugonfalva 21 3 3 15 35–63 12

13. Szentmárton II 23 2 2 19 18–81 8

három érem Besztercé-
ről. Besztercén rendezték meg 
hétvégén az U11-es korosztály 
részére az országos egyéni dön-
tőket. A csíki sportolók három 
éremmel tértek haza. A lányok-
nál a Központi régió csapata a 
második helyet érte el. A csa-
patban egy csíki sportoló ka-
pott helyet Kosza Hanna révén. 
A fiúcsapatban többen is helyet 
kaptak, ám ők két mérkőzésen 
is szoros, 4–3-as vereséget szen-
vedtek, és helyezetlenül zártak. 
Eredmények: 1. Kosza Hanna 
(+48 kg, ISK-Szenttamás); 2. 
Balázs István (38 kg, Sportklub); 
3. Benedek Levente (38 kg, 
ISK); 5. Oláh Csongor (24 kg, 
ISK-Szenttamás). Edzők: Dánél 
Sándor (Sportklub), Dánél Sza-
bolcs (ISK-Szenttamás), Pantea 
Cornel (ISK). Hétvégén az 
U13-as döntőkre kerül sor.



lakás

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

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

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

ELADÓ Szentléleken frissen épí-
tett, 150 m2 alapterületű családi ház 
14 ár beltelekkel. Telefon: 0741–
101080, 0722–500528. (22058)

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

KIADÓ I. osztályú garzonlakás 
hosszú távra Csíkszeredában, a Szív 
utcában augusztus 1-jétől. Telefon: 
0745–426525, 0727–729759.

ELADÓ 145 m2 családi ház mellék-
épülettel (112 m2), 716 m2 összterület-
tel Baróton (Kovászna megye) központi 
fekvéssel, csendes övezetben, az Ady 
Endre utca 5. szám alatt. Ár megegye-
zés alapján. Telefon: 0745–091474, 
0722–524886.

ELADÓ Székelyudvarhelyen egy 
központi fekvésű, kívülről szigetelt, tel-
jesen felújított 2 szobás tömbházlakás. 
Alkalmas irodának is. Telefon: 0754–
430427.

telek

ELADÓ építkezésre alkalmas, 56 
ár terület Csíkszeredában, a Ford au-
tószalon szomszédságában. Telefon: 
0723–036890.

jármű

ELADÓ 1998-as évjáratú, kitűnő 
állapotban levő, nagyon keveset hasz-
nált fehér Dacia Nova. Telefon: 0754–
430427.

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf IV-es, 1.4-es, Euro 4-es, sok ext-
rával (ABS, szervo, klíma, légzsákok, 
négy elektromos ablak, központi zár 
távirányítóval, kipörgésgátló, elektro-
mos tükrök), karc- és rozsdamentes 
állapotban, frissen behozva Német-
országból. Vállalok bármilyen tesztet, 
akár beíratást is. Irányár: 3200 euró. 
Telefon: 0734–415273, 0733–840369, 
0266–334464. (22055)

vegyes

A Nefelejcs Egyesület által kö-
szönik Hargita Megye Tanácsának a 
támogatást mindazon 12 éves gye-
rekek, akik együtt barangolhattak az 
egyesület által szervezett felejthe-
tetlen Mesevilágban.

ELADÓ faragott székely kapu, va-
lamint egy 2 kW-os generátor. Telefon: 
0751–131213.

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

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

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

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

ELADO vécépapír és kéztörlőgyár-
tó gép csomagolóval, információkkal a 
gyártással és az eladással kapcsolat-
ban. Ára: 1750 euró. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓ egy 6 éves pej kanca, be-
fedeztetve. Irányár: 4500 lej. Telefon: 
0744–979429. (22056)

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

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

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

szolgáltatás

Személyszállítást, munkások szállítá-
sát VÁLLALOM Németországba heti rend-
szerességgel. Telefon: 0744–858528.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408. 

megemlékezés

Csak az hal meg, akit elfelednek,
örökké él, akit igazán szerettek.

Fájó szívvel emlékezünk drága jó 
édesapánk, nagytatánk, a madéfalvi

id. MÁTHÉ JENŐ

halálának 40., drága jó édesanyánk, 
nagymamánk,

id. MÁTHÉ JENŐNÉ
szül. Szabó Mária

halálának 15. és testvérünk,
MÁTHÉ LÁSZLÓ

halálának 39. évfordulóján. Csendes 
álmuk fölött őrködjön az örök szere-
tet és megemlékezés. Szeretteik – 
Göröcsfalva-Madéfalva. (22059)

elhalálozás

Hirdetések

Elmentél tőlünk, pedig fontos voltál,
értünk küzdöttél, értünk dolgoztál.
Édes jó Istenünk, 
öleld át helyettünk,
csak te tudod, mennyire szerettük.
Drága jó szívét, dolgos két kezét 
áldd meg, ó Atyánk, s mi köszönjük, 
hogy ő volt az édesapánk.

Megrendülve, szí-
vünk mély fájdalmá-
val tudatjuk, hogy a 
drága jó férj, édesapa, 
nagytata, após, sógor, 
koma, rokon, jó barát 
és szomszéd,

id. SZAKÁCS ÁRON

szerető szíve életének 77., házassá-
gának 48. évében 2012. június 10-én 
megszűnt dobogni. Drága halottunk 
földi maradványait június 13-án 10 
órakor helyezzük örök nyugalomra a 
csíkszentmiklósi ravatalozóból a he-
lyi temetőbe. Fájó szívvel búcsúzunk 
tőled. Emléked legyen áldott, nyugal-
mad csendes! A gyászoló család.

A jegenyék testvére, én,
zokogtam a magyar viharba,
s úgy térek meg a hant alá,
mint a mag, mely kihajt tavaszra.

Juhász Gyula

Mély fájdalommal 
tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és 
sze rették, hogy az 
ön fel áldozó, szerető 
jó édes apa, nagytata, 
déd apa, após, rokon és jó barát,

AMBRUS KÁROLY

életének 91. évében csendesen el-
hunyt. Temetése 2012. június 13-án, 
szerdán 14 órakor lesz a cso bot-
falvi ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Emléked örök-
ké őrizzük. Nyugodjál békében! A 
gyászoló család.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, déd-
anya, testvér, rokon és jó szomszéd,

özv. DÁNIEL KÁLMÁNNÉ
András Margit

életének 78. évében türelemmel 
viselt betegség után 2012. június 
18-án reggel csendesen elhunyt. 
Temetése június 13-án 15 órakor 
lesz a Szentlélek utcai temetőben. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. Nyugalma 
legyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család.
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Felvételi tájékoztató 
2012

A Károli Gáspár Református Egyetem marosvásárhelyi kihe-
lyezett tagozata az Erdélyi Református Egyházkerülettel közösen a 
2012/2013-as tanévben a következő szakokat indítja:

1. Nappali tagozaton
 Tanító–óvodapedagógus szak: 20 tandíjmentes hely. A kép-

zés időtartama 3 év, amelyet egy gyakornoki év követ. Az alapképzés 
mellett lehetőség van ember- és társadalom, valamint ének–zene mű-
veltségterületi és egyházi, kántor–énekvezéri szakosodásra reformá-
tus, római katolikus, unitárius és evangélikus felekezetűek részére.

2. Levelező tagozaton
 Tanító–óvodapedagógus szak: 20 költségtérítéses hely. A 

képzés időtartama 4 év, kéthetenként sorra kerülő hétvégi konzultá-
ciókkal. Erre a szakra különösen a középfokú pedagógiai végzettség-
gel rendelkező, valamint szakképzettség nélkül oktató pedagógusok 
jelentkezését várják.
 Református kántor szak: 10 költségtérítéses hely. A képzés 

időtartama 2 év. Ez a szak a szakképesítés nélkül kántorizáló vagy 
kántornak készülő jelentkezőket várja. A hallgatók posztliceális 
rendszerben képesítést nyernek református kántori szolgálatra.

A beiratkozás és a felvételi időpontja:
Előiratkozás: 2012. május 3.–július 3.
Tényleges beiratkozás: 2012. július 5–10.
Alkalmassági vizsga: 2012. július 12.
Az alkalmassági vizsga tematikája:
– a tanító–óvodapedagógus szakon: beszéd- és kifejezőkészség, 

magyar és román nyelvi teszt, ének–zene, testi, valamint egészség-
ügyi alkalmasság.

– a kántor szakon: bibliaismeret – egyházi elbeszélgetés, zenei 
alkalmasság, orvosi vizsgálat.

Bővebb információ a tanintézménytől kapható:
Kántor–Tanítóképző Főiskola – Institutul Superior de Cantori 

şi Învăţători
Levélcím: 540043 Târgu Mures, str. Revoluţiei nr. 6.
Telefonszám/fax: 0265–215278.
E-mail cím: kantortanito@gmail.com
Honlap: www.ktkf.ro

A CSÍKSZEREDAI VÍZGAZDÁLKODÁSI HIVATAL
versenyvizsgát hirdet 

MÉRNÖKI állás betöltésére.

Részt vehetnek a következő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendel-
kezők:

 vízműépítész;
 hidrogeológus;
 geológus;
 kémikus;
 környezetvédelmi mérnök;
 biológus.

A versenyvizsgára június 20-án de. 10 órakor kerül sor a vállalat 
székhelyén, Csíkszereda, Haladás utca 16. szám alatt.

A tematika és könyvészeti anyag megtalálható a cég székhelyén.
A részvételi dosszié letételének határideje június 18.

Érdeklődni a 0266–372004-es telefonszámon lehet 8–15 óra között.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

Szé kely udvarhely: 
Győrfi András: 0744–391537, 
Jakab Zoltán: 0743–643995, 
Krafft István: 0742–419786
Agyagfalva: 
Székely Csilla – 0740–701932, 
Zetelaka: 

Szőcs Éva – 0740–423858, 
Székelykeresztúr: 
Tokaci Zsuzsánna – 0756–401825, 
András Ildikó – 0735–882976, 

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

Magánszemélyeknek (lapkihor-
dóinknál): 17, 45, 90 és 180 lej.
Jogi személyeknek: 19, 57, 110 és 
220 lej
Apróhirdetés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 
7 lej, 20 szó fölött 14 lej, cégeknek 
duplája. 
Keret: 3 lej. Környezetvédelmi hir-
detések: 1 lej/cm2 + ÁFA. 

Gyászjelentő és megemlékezés: 
INGYENES! 
Maximális terjedelem: 80 szó. 
Telefonszám: 0266–215270. 

Az ingyenes szelvények csak a meg-
jelenés hónapjában érvényesek (le-
járati dátum a szelvényen). 
Egyszerre maximum 5 szelvény ve-
hető igénybe.

Ügyfélszolgálati irodánk: 

535600, Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos utca 10. szám
Telefon/fax: 0266–215270

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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hirdetés

Döntetlent játszott tegnep este az 
angol és a francia labdarúgó-vá-
logatott a D csoport nyitómérkő-
zésén. A mérkőzés végén mind a 
francia, mind az angol szurkolók 
kifütyölték kedvenceiket.

Jó mérkőzésnek indult, ám végül 
a várt szikrázó csata elmaradt 
tegnap este a labdarúgó Európa-

bajnokság D csoportjának nyitó-
mérkőzésén, amelyen Franciaország 
Angliával csapott össze. A mérkő-
zést összességében nézve a franciák 
uralták, ám mezőnyfölényük ritkán 
jelentkezett helyzetekben.

A találkozó gyakorlatilag az 
első 40 percben eldőlt. A 30. perc-
ben előbb Lescott fejese talált utat 
Lloris hálójába, majd kilenc perccel 
később Nasri átlövésből egyenlített. 
A hátralevő szűk egyórányi játék-
időben állóháború folyt, így az Eb 
egyik leggyengébb mérkőzése 1–1-
es igazsásgos döntetlennel zárult.

A kvartett másik összecsapása, 
az Ukrajna – Svédország mérkő-
zés lapzárta után ért véget. A cso-
portban legközelebb június 15-én 

rendeznek mérkőzéseket. Az an-
golok a svédekkel, míg a franciák 

a házigazda ukránokkal nézhet-
nek majd farkasszemet.

Sport

> Két telt ház. A labdarúgó Európa-
bajnokság vasárnap estig megrendezett hat 
mérkőzéséből csupán kétszer volt telt ház. 
A pénteki lengyel–görög nyitómérkőzésen 
(56 070), valamint a szombati német–por-
tugál összecsapáson (32 990) adták el az 
összes jegyet. A vasárnapi spanyol–olasz 
rangadón mintegy 1500 üres hely maradt. 
Az eddigi hat meccset összesen 244 205-en 
tekintették meg a helyszínen.

> Pozitív kritika. A labdarúgó Euró-
pa-bajnokság C-csoportjának vasárnapi 
rangadóján Olaszország 1–1-es döntetlent 
játszott Spanyolországgal. A találkozót a 

magyar topjátékvezető, Kassai Viktor diri-
gálta, aki mind olasz, mind spanyol részről 
jó kritikát kapott a sajtóban. Az Il Giornale 
című olasz napilap külön cikket szánt Kas-
sai Viktor teljesítményének. A lap dicséri a 
magyar játékvezetőt, aki szerinte észrevétlen 
maradt, nem volt kemény, hagyta a maga 
medrében folyni a találkozót, jól használta 
az előnyszabályt és nem akart főszereplő 
lenni. A szakíró szerint a 2011-es Bajnokok 
Ligája-finálét nem véletlenül dirigáló 37 
éves sípmester nem tűrte a reklamálást, fo-
lyamatosan akcióközelben tartózkodott, és 
az előnyszabályt is jól alkalmazta. A lap meg-
jegyzi, a magyar bíró 36-szor fújt szabályta-

lanság miatt a mérkőzésen, ami héttel több 
Pierluigi Collina európai átlagánál, és mind-
egyik sárgalapja „ült”. A szerző hozzáteszi: 
egy olasz játékvezető már az első öt percben 
négy lapot osztott volna ki egy hasonló mér-
kőzésen, „de Kassai más tészta, Eb-döntős 
játékvezető”. Az olaszokhoz hasonlóan a 
spanyolok sem voltak elégedetlenek Kassai 
Viktorral, sőt. Az As szakértője, a játékve-
zető Ildefonso Urizar Azpitarte szerint a 
magyar bíró „alapvetően jó meccsen van 
túl játékvezetői szempontból”. A spanyol 
szakértő szerint Kassai hagyta játszani a két 
csapatot, és csak akkor avatkozott közbe, ha 
szükséges volt.

> Újabb balhé. Az orosz drukkerhad 
után a horvát szurkolótábor egyes tagjai sem 
bírtak magukkal: 3 embert letartóztattak, 
miután Poznan belvárosában verekedésbe 
keveredtek. Az ügy pikantériája, hogy a jelen-
tések alapján az egymást „kedvelő” Dinamo 
Zágráb- és Hajduk Split-szimpatizánsok 
ütötték egymást. A kisebb balhé elfajult, 
a horvátok a rohamrendőrökkel is össze-
csaptak, székeket, üvegeket és görögtüzeket 
hajítottak a rendfenntartókra. Eddig az Eb 
alatt már kilenc külföldről érkezett szurkolót 
vettek őrizetbe. A rendőrség a biztonsági ka-
merák felvételeinek megtekintése után újabb 
drukkereket is „kezelésbe vesz.”hí
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Gyenge meccsen döntetlen

Eredmény

D csoport: Franciaország – Anglia 1–1 (1–1) /Nasri (39), illetve 
Lescott (30)/. Az Ukrajna – Svédország találkozó tegnap este lap-
zárta után ért véget.
A mai műsor: A csoport: Görögország – Csehország (19, Dolce Sport 
és M1) és Lengyelország – Oroszország (21.45, TVR1 és M1).

Lescott fejesgólja. ekkor még vezettek az angolok

hirdetés
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Előadóest
A klasszikus zene kedvelőit várják 

csütörtökön 19.30-kor a Szent Miklós-
templomba F. Chripkó Krisztina (szop-
rán) és Lászlóffy Árpád (orgona) egyházi 
zenei előadóestjére. Műsoron: J. S. Bach, 
H. Schütz, A. Vivaldi, A. Stradella, J. A. 
Reincken, E. Terényi, J. Ács művei.

Liszt Ferenc élete 
és munkássága
Négynapos plakátkiállítás nyílik ma 16 

órakor a székelyudvarhelyi Bocskai Közösségi 
Házban, Liszt Ferenc élete és munkássága cím-
mel. Tizenhat darab 60x60x100 centiméteres 
plakátot tekinthet meg a nagyérdemű, ame-
lyek a budapesti Művészetek Palotájában ki-
állított óriásplakátok kicsinyített másai. Mint 
Rigó Csaba főszervező lapunknak elmondta, 
ez az időpont kiváló alkalom arra, hogy a 
tanév befejeztével megismerkedhessenek a 
tanulók, az érdeklődők a zeneszerző életútjá-
val. A megnyitón Orosz Pál József zenetanár 
tart előadást Liszt életéről. A plakátok meg-
tekinthetők a Bocskai Közösségi Ház nyitva 
tartása szerint: szerdán és csütörtökön 9–14, 
illetve 16–18 óra, pénteken pedig 9–14 óra 
között. A belépés díjtalan.

Lepkeház
Romániában, Parajd községben el-

sőként hozott létre állandó lepkeházat 
a székelyudvarhelyi Vulticulus Földrajzi 
Társaság. A létesítmény hasonló a tavaly a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban 
kialakított időszakos lepkeházhoz, kicsiknek 
és nagyoknak egyaránt tartalmas kikapcso-
lódást kínál. Látogatni naponta 9 és 19 óra 
között lehet. A belépti díj gyerekeknek és diá-
koknak 6 lejbe, felnőtteknek 7 lejbe kerül.

Festészeti kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont előadótermében július 6-ig 
tekinthető meg Căbuz Andrea fiatal ma-
rosvásárhelyi festő egyéni kiállítása.
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A Végtelen-sorozat utolsó 
kötetéhez érve itt az ideje, 
hogy kicsit visszamenjünk 

a kezdetekhez, no nem Ádámig, 
Éváig, hanem a könyv ötletének 
megszületéséig. Manapság szokás 
werkfilmet készíteni extraként, 
így egy „Hogyan készült?” írásban 
szeretném beavatni az Olvasókat a 
kulisszatitkokba.

Könyvsorozatunkkal hitünk legfontosabb igazságain szerettük volna végig-
vezetni az Olvasót, nem kerülve meg a közvéleményt megosztó témákat sem. Ha 
kérdés van, szükséges, hogy válasz is legyen, érthető és életre váltható, a valós 
istenarcot a maga szépségében, jóságában megmutató, hogy azt megtekintve el-
dönthesse bárki, tudja-e őt szeretni és a szeretetét viszonozni.

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

hirdetés

Böjte Csaba 
– Karikó Éva: 

Párbeszéd 
a Végtelennel

az ajánlata

hirdetés

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
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Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
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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 szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint 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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Kedd 
Az év 164. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 202. Napnyugta ma 21 óra-
kor, napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
Villő nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapju-
kat. 

Névmagyarázat
A Villő újabb keletű magyar névalko-

tás, jelentése telet elűző tavasztündér.

Június 12-én történt
1477. Mátyás király hadat üzent III. 

Frigyes német–római császárnak, mert a 
császár ígérete ellenére sem iktatta be őt 
Csehország hűbérbirtokába, s a törökök 
ellen sem adott segítséget.

1944. A II. világháborúban a németek 
London ellen vetették be először a V1 el-
nevezésű „csodafegyvert”.

Június 12-én született
1814. Kemény Zsigmond író, publi-

cista, politikus, akadémikus, a reformkor 
egyik kiemelkedő alakja

1924. George Bush, az Egyesült Álla-
mok 41. elnöke 

1953. Berhidi Mária Munkácsy Mihály-
díjas szobrászművész

Június 12-én halt meg
1978. Kuo Mo-Zso kínai író, műfordí-

tó, elbeszélő, a modern kínai irodalom leg-
ismertebb alakja

1982. Karl von Frisch Nobel-díjas oszt-
rák etológus

csillagászati tábor

Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egye-
sület (EMCSE) szervezésében Csillagászati 
tábort tartanak a Madarasi-Hargitán (Súgó 
Panzió) augusztus 21–26. között. Szállással 
és háromszori étkezéssel felnőtteknek 530 
lej, 12 éven aluli 465 lej (amennyiben július 
15-ig befizetik a részvételi díjat). Érdeklőd-
ni és jelentkezni az office@emcse.ro e-mail 
címen vagy a következő telefonszámokon 
lehet:  0733–104 144, 0740–507 307.

a nap vivve

Egy szőke nő bemegy a könyvtárba és 
kinéz magának egy könyvet. Hazaviszi és va-
csora után elkezdi olvasni, ám tíz perc után 
elalszik. Másnap visszaviszi a könyvtárba és 
mondja a könyvtárosnak:

– Visszahoztam a könyvet, de be kell val-
lanom, ez volt életem legunalmasabb olvas-
mánya. A történetnek semmi értelmét nem 
találtam, emellett annyi szereplő volt benne, 
hogy nem is tudtam megjegyezni őket!

A könyvtáros hátraszól a kollégájának:
– Figyelj csak, kiderült, ki vitte el a tele-

fonkönyvünket!

www.parapista.com

– Ó, miért vásároltál ekkora fürdőnadrágot, Kázmérka?
– Mire elkészül az uszoda, úgyis belenövök...

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 12.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. június 27-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

Lebontják az új berlini falat

Lakossági tiltakozás hatására a tervezett-
nél hamarabb lebontják a német főváros 
központjában felépített új „berlini falat”, 

egy műalkotást, amely a társadalmi különbsé-
gekre hívja fel a figyelmet.

A Békefal (Peace Wall) című köztéri ins-
talláció egy furnérlemezből készült, feketére 
festett, 5 méter magas és 12 méter hosszú fal, 
amelyet a Friedrichstrassén, az egykori határ 
nyomvonalának közelében állítottak fel. A 
Berlin centrumán végighúzódó egyenes utca 
északi részén elegáns szállodák, luxusáruhá-
zak és vendéglők sorakoznak, a Checkpoint 
Charlie nevű volt határátkelőtől délre fekvő 
útszakasz viszont a város egyik legszegényebb 
negyedének főutcája.

A Friedrichstrasse déli része a hideghábo-
rú idején Nyugat-Berlin egy félreeső, alacsony 
presztízsű környéke volt, majd a fal leomlásával 
egyik napról a másikra az újjászülető világváros 
közepére került, de az ingatlanfejlesztők csak 
az utca északi részét „kapták fel”. Délen meg-
maradtak a kelet-európai lakótelepi panelhá-

zakra emlékeztető bérházak, és a lakosság ösz-
szetétele sem változott, így például a gyerekek 
70 százaléka most is olyan családban él, amely 
segélyből tartja fenn magát.

Nada Prlja szarajevói születésű képzőmű-
vész Békefala erre az észak–déli megosztott-
ságra, a halmozottan hátrányos helyzet és a 
gazdagság ellentétére hívja fel a figyelmet. 
A negyed lakói azonban nem fogadták jól a 
kezdeményezést, a május elején felállított falat 
rendszeresen megrongálják, az alkotót pedig 
naponta éri szóbeli bántalmazás, a szervezők 
ezért úgy döntöttek, hogy a tervezettnél hama-
rabb, június közepén lebontják az installációt.

A fotót Bálint Judit, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola i. éves fotó szakos diákja készítette

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napos, száraz idő várható, kisebb eső a délutáni 
órákban a hegyvidéken fordulhat elő. A délnyugati, 
nyugati szél helyenként megerősödik. Melegfronti 
hatás jelentkezhet az arra érzékenyeknél. 

Ilyenkor, tanév végéhez közeledve, 
megbolygatott hangyabolyhoz hasonlíta-
nám az iskolákat, óvodákat. Végre szép 
az idő, a tanévzáró műsort is betanulták 
a gyerekek, sok helyen már elő is adták a 
szülőknek, úgyhogy az utolsó, a jegyek ja-
vítását célzó feleléseket leszámítva nagy-
jából a lazítás, a közös élményszerzés ál-
lapotába került át a gyerekek többsége. 

Egyre több, iskolásokat szállító autó-
busz gurul az utakon, a gyerekek pedig új 
tájakat fedeznek fel, de az ismerteknek is 
jobban örvendenek az osztály- vagy cso-
portkirándulás alkalmával. 

Gyűlnek az élmények, lesz mit bera-
gasztani a fényképalbumba, már ha ve-
szik a szülők a fáradságot, hogy papír-

képet is készítsenek, és fényképezőgépből 
ne egyenesen a számítógépbe, CD-re 
kerüljön a fotó. (Milyen jó évek múlva 
is fellapozni az albumot, és felidézni a 
régi kirándulás élményét, az akkori cso-
porttársakat, osztálytársakat!)

Kirándulnak hát az óvodások, 
iskolások. A nagyobbak közül néhá-
nyan, akik már a középiskolák aszta-
lai mellől várják a vakációt, másfajta 
lazítással is próbálkoznak. Úgy szeret-
nének érettnek, nagynak tűnni, hogy 
kocsmákban töltik a fél vagy egész éj-
szakát, és egészségüket teszik kockára, 
amikor – a szó szoros értelmében – kó-
mába isszák magukat. Talán jobban 
oda kellene figyelni rájuk.

Kirándulások, bulik

                 villanás n Takács Éva

skandi  kÉszÍTeTTe: benedek enikő
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