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SportfogadáS 

Mindenki nyerni 
szeretne

A2012-es labdarugó-Eb-ből 
sokat profitálnak a rendező 

országok, azonban a sportfogadó-
irodáknak köszönhetően 
egyre több udvarhelyi fo-
cirajongó érzi úgy, a labda-
rúgótorna jó lehetőség arra, hogy 
jöjjön valami a konyhára.

A Viitorul 
elhozza a jövőt

Minden idők egyik legjobb 
és leghíresebb Hargita 

megyei labdarúgójaként a csík-
szeredai Ilyés Róbertet tartják 
számon, akinek most komoly 
kihívója akadt. Az alig 19 éves 
székelyudvarhelyi Bálint 
Rajmond egy héttel ez-
előtt hároméves szerző-
dést írt alá az 1. ligás Konstancai 
Viitorul együttesével. 

A vendégeknek nyoma sincs, nem virágzik a turizmus fotó: ifj. haÁZ sÁndoR

turiSták nélkül udvarhelySzék 

Fúj a szél a panziókban
Udvarhelyszék bottal ütheti a turisták nyomát: míg a korábbi években a panziósok, turizmusban 
érdekeltek „csak” panaszkodtak, idén azt mondják, fúj a szél, turistának nyoma sincs. Látogató 

nélkül székelyudvarhely, üresek a vidéki kulcsosházak, kihalt a Madarasi-hargita, Parajdon 
is egyelőre csak várják a vendégeket, ám azok nem érkeznek. > 5. oldal
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valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4595ì
1 amerikai dollár Usd 3,5530î
100 magyar forint hUF 1,4983î

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszáM:2121066

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Sakkparti
Győzelem ide vagy oda, 

azt azért Szász is látja, hogy 
pártja egyre csak zsugorodik. S 
ha odaát mégis a harmadikat 
favorizálják ezután, ak-
kor négy év múlva csak 
azt mondhatja el ma-
gáról a polgári pártelnök, hogy 
győzött.
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       Jakab árpád
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Az előző részekben említet-
tem, hogy a kullancsok által 
okozott betegségek közül 
kettő okoz különösebb prob-
lémát, a vírusos agyvelőgyul-
ladás, mely védőoltással meg-
előzhető és a Lyme-kór (Lyme 
borelliózis), mely időben fel-
ismerve, és diagnosztizálva 
eredményesen kezelhető. 

Ameddig a vírusos agyvelő-
gyulladás két három hét alatt 
lezajlik, addig a Lyme kór éve-
kig sőt évtizedekig is eltarthat, 
ezalatt újabb és újabb szervek 
bántalmát okozhatja. A Lyme 
kór világszerte a leggyakoribb 
állatról emberre terjedő, bakté-
riumok által okozott betegség, 
és időben felismerve antibioti-
kumokkal gyógyítható. A be-
tegség egyes formái már régóta 
ismeretesek, de csak 1977-től 
kezdődően ismerték fel, hogy a 
Lyme borelliózis az egész szerve-
zetet megtámadja. Polly Murray 
ötgyermekes amerikai édesanya 
hívta fel a figyelmet arra, hogy 
családja és környezetében meg-
szaporodott és szinte járvány-
szerű méreteket öltött egy gyer-
mekkori ízületi gyulladásnak 
tartott betegség. Amint később 
kiderült, az őket vizsgáló orvo-
sok rájöttek, hogy a környeze-
tükben lévő felnőttek is hasonló 
ízületi betegségben szenvedtek. 
Mindez Lyme kisvárosában 
történt Connecticut államban, 
Észak-Amerikában. Észrevették, 
hogy kora nyáron és ősszel gyak-
rabban fordul elő a betegség, és 
ebből gyanították a kullancsok 
szerepét a betegség keletkezé-
sében. Ráadásul néhány beteg 
emlékezett az ízületi gyulladá-
sát megelőző kullancscsípésre 
és annak környékén megjelenő, 
kokárdaszerű bőrgyulladásra. 
Emlékeztek arra is, hogy a kul-
lancscsípést követően nemsoká-

ra nyári influenza tüneteit, fejfá-
jást, izom- és ízületi fájdalmakat, 
lázat és nyirokcsomó-fájdalma-
kat, -duzzanatokat észleltek. A 
betegeken többnyire nemcsak 
ízületi gyulladások alakultak ki, 
hanem idegrendszeriek is, első-
sorban agyidegek bántalmait is 
észlelték. Máskor izomfájdal-
makkal, erőtlenséggel vagy más, 
szokatlan, hihetetlenül változa-
tos és bármely szervet érintő pa-
nasszal fordultak az orvoshoz. 
Nemhiába nevezik a Lyme-kórt 
ezerarcú betegségnek. A kóroko-
zót csak 1982-ben fedezték fel, 
és Willy Burgdofer bécsi szár-
mazású amerikai orvos ezredes 
tiszteletére, Borellia burgdoferi 
névvel jelölték. Kígyó vagy du-
góhúzó  alakja van, a vegetatív, 
diszkusz alakú formáinak kö-
szönhetően évekig megbújhat 
a szervezetben, a vérkeringéstől 
távolabbi részeken is, ahonnan a 
legváratlanabb időben és helyen 
támadhat. A Lyme borelliózis 
ellen nincs  hatékony védőoltás 
és sokkal gyakoribb mint az agy-
velőgyulladás. Hazánkban úgy 
számíthatjuk, hogy megközelí-
tőleg minden ezredik kullancs 
fertőzött. A Lyme-kór emberről 
emberre nem terjed. A baktéri-
um áthatolhat a méhlepényen és 
megfertőzheti a magzatot. Ezért 
ilyen esetben az anyát gyorsan 
antibiotikus kezelésben kell ré-
szesíteni. 1990 előtt, mivel nem 
ismerték kellőképpen, nem gyó-
gyították a betegséget, viszont 
a spontán gyógyulás valószínű-
sége nem létezik, így a betegek 
száma évről évre nő, szinte már  
népbetegségnek lehet tekinteni. 
A Lyme-kór jellegzetes kezdeti 
tünete a csípés helyén és utána 
több nappal kezdődő és a szé-
lei felé lassan növekedő bőrpír. 
A pír közepe elhalványul és így 
gyűrű alakúvá válik, egy pár 
centimétertől akár egy métert is 

elérheti. A bőrelváltozás fájdal-
matlan, nem vagy alig viszket. 
Kezelés nélkül nem múlik el egy 
héten belül. A kullancs csípése 
gyakran észrevétlen marad. A 
megjelent foltot gyakran allergi-
ás vagy gombás eredetűnek tart-
ják és helyileg eredménytelenül 
kezelik. A Lyme-folt kialakulása 
már az egész szervezetet érintő 
betegségre utal. Jellegzetes tü-
netei elég gyakran kialakulnak. 
Legjellemzőbb velejárója az ízü-
leti gyulladás, leggyakrabban az 
egyik, vagy mindkét térdízület 
betegszik meg, máskor boka, 
könyök, csukló, illetve vállízü-
leti gyulladás alakul ki. Gyakran  
izom és ínhüvelygyulladás vagy 
kötőszöveti gyulladás társul 
az ízületi betegséghez. A szív 
megbetegedését ritmuszavarok, 
szívizom és szívburokgyulladás 
jelzi, ritkábban szívelégtelenségi 
tünetek is megjelenhetnek. Rö-
viddel a fertőzés után ideggyul-
ladás vagy agyhártya vagy agy-
velőgyulladás is jelentkezhet. Az 
arcidegbénulást is sok esetben 
Lyme borelliózis okozza. A töb-
bi agyideg is károsodik ezért a 
szaglás, látás, hallás, egyensúly 
és egyéb idegrendszeri zavarok 
is követhetik a fertőzést. Jel-
legzetes a vándorló zsibbadá-
sok érzése, a végtaggyengeség, 
indokolatlan fáradékonyság és 
feledékenység. Ezek a tünetek 
ritkán annyira súlyosak, hogy a 
beteget orvoshoz kényszerítsék. 
Az orvos pedig hiába vizsgálja 
betegét, gyakran nem talál sem-
mi kóros eltérést. A panaszok 
előbb utóbb enyhülnek, de újra 
meg újra változatos tünetek je-
lenhetnek meg, amelyek időn-
ként visszatérnek. Akár egy év-
tized után is megjelenhet a kéz 
vagy láb bőrének lila gyulladása, 
amelyet keringési zavarral, vagy 
öregedéssel magyaráznak.
 Dr. Nagy Levente családorvos
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Azt követően, hogy tavaly ki-
épült Korond község Vadasmező 
nevű falurészének villanyháló-
zata, idén korszerű és nagy tel-
jesítmény leadására is képes 
hálózat építésével folytatódik a 
villamosítási program.

szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Vadasmező sokáig Korond 
község fekete foltja volt, 
Hargita Megye Tanácsá-

nak villamosítási programja ke-
retében tavaly júliusban sikerült 
kivitelezni a negyvenöt háztartást 
kiszolgáló, 365 ezer lej értékű be-
ruházást, amellyel egy ötvenéves 
gond végére tettek pontot. A 
fazekasfalu önkormányzata úgy 

döntött, idén önerőből folytatja 
a bővítési munkálatokat. A tervek 
szerint a korszerű és nagy telje-
sítményű villanyhálózat építése 
olyan helyeket érint, ahol ugyan 
eddig is volt áram, de csupán a 
szomszédoktól, olykor kilomé-
ternél is hosszabb, ideiglenes ve-
zetékekkel tudták biztosítani az 
áramellátást. 

A villanyhálózat bővítését, 
illetve a meglévő hálózat cseréjét 
két szakaszban tervezik. A mun-
kálatok első szakaszában a 13A 
jelzésű országút Székelyudvarhely 
felőli kijáratánál a villanyhálózat 
az utolsó házig kiépül, Dióban és 
a Főút mentén a trafóháztól fel a 
falu végéig vezetéket cserélnek. A 
második szakaszban az árcsói be-

járat és a régi faluvég közötti sza-
kasz villamosítását oldják meg.

A korondi önkormányzat a 
lakosság megértését kéri, ugyanis 
a munkálatok fennakadást okoz-
hatnak a forgalomban, a felásott 
föld miatt nehézkes lesz az útpad-
kákat parkolásra használni.

– Gyors és hatékony munkát 
várok el, szeretnénk a munkát 
minél hamarabb befejezni. A 
korondiakat tisztelettel kérem, 
pozitív hozzáállásukkal támogas-
sanak, nem célunk fölöslegesen 
igénybe venni türelmüket, igyek-
szünk a munkálatokat oly módon 
kiviteleztetni, hogy azok a lehető 
legkisebb felfordulást okozzák 
– nyilatkozta Katona Mihály, 
Korond régi-új polgármestere.

Több energiA juT KorondnAK

Folytatódnak a villamosítási munkálatok

Idén önerőből fejleszt a község fotó: archív

Hargita Megye Tanácsának elnöke
a 2012/836-os tanácselnöki rendeletével 2012. június 21-én 8.30 
órára összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését a proto-
kollterembe. 

Napirenden: 
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-

jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

A Pénzügyminisztérium,
Az orszÁgos AdÓÜgYnöKség,

a Hargita Megyei Közpénzügyi 
Vezérigazgatóság,

a Költségvetési bevételek begyűjtését 
Felülvigyázó osztály

– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonatkozó, újraközölt 2003/92-
es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 
2012. június 29-én 10 órakor Székelyudvarhelyen, Malom utca 5. sz. alatt árverés 
útján eladja az adós ARAGONIT Kft. (fiskális lakhelye: Korond 1469/A, Har-
gita megye, fiskális azonosítószáma: RO 9413396) tulajdonát képező következő 
ingóságokat:

MAN nyergesvontató 19332 F  gyártási év 1990 24 750 lej

SLP márkájú kőolajszállító tartályutánfutó, 
2D típusú

 gyártási év 1994 18 000 lej

M1AA berlina típusú Mercedes Benz 202/C 220 
személygépkocsi,

 gyártási év 1994, 8 250 lej

összesen: 51 000 lej.
Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nap-

pal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a kö-
vetkező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-
át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a 
Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-
ös folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénz-
ügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt kép-
viselő személy felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedel-
mi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a 
bejegyzési okirat román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott 
azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött 
időpontban és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeik-
tatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó in-

góságokra, hogy arról az árverést megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.
A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással élhetnek az illetékes bí-

rósági szervnél, a közléstől vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakasza-
inak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) be-
kezdése d) betűje előírásainak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558-as telefonszámon, 328-as belső.
Az eladási hirdetést 2012. június 11-én kifüggesztették.



Választások utáni rövid kiér-
tékelőt tartott tegnap délután 
a Magyar Polgári Párt (MPP), 
amelyen azon kívül, hogy 
megköszönték a közel ötezer 
ember által megszavazott bi-
zalmat, a jövőbeli tervekről és 
a kampány sikertelenségének 
okairól is beszámoltak. Szász 
Jenő pártelnök Tőkés Lászlót 
és a kormányváltást okolja az 
eredményekért, de erkölcsileg 
elégtétel számára, hogy a jobb-
oldaliak harcát megnyerte. 

Radó Krisztina

Még a kampány elején 
kezdeményeztem egy 
országos szintű koalí-

ciót a két jobboldali párt között, 
amelynek szorgalmazását Tőkés 
László egyöntetűen megtagad-
ta, és ennek köszönhető, hogy az 
RMDSZ ekkora fölénnyel győz-
hetett. Keserűen vettem tudo-
másul az eredményeket, de úgy 
gondolom, a történtek nagy ta-
nulsága az, hogy az RMDSZ nem 

csak nyert, hanem veszített is egy-
ben. Mondhatnám azt is, hogy 
túlnyerte önmagát, de ha a nagy 
eredményeket vesszük, akkor lát-
ható a veszteség, hiszen Maros és 
Kovászna megye, és több kis te-

lepülés sem került az ők kezükbe 
– mondta el Szász Jenő, az MPP 
polgármesterjelöltje. Ugyanak-
kor azt is kifejtette értékelésében, 
hogy Tőkés pártjának kell felelős-
séget vállalnia és választ adnia a 

történtekre, és neki kell eldönte-
nie, hogy a továbbiakban kikkel 
akar együtt dolgozni, hiszen a 
megosztott jobboldalt együtt újra 
fel lehetne építeni. 

Az MPP polgármesterjelöltje 
szerint, ha nem került volna sor 
az Ungureanu-kormány leváltá-
sára, akkor nem valószínű, hogy 
az RMDSZ ekkora eredményeket 
ért volna el. Mivel a magyarság 
retteg a Ponta-kormánytól, szük-
ség lenne a jobboldali összefogás-
ra, hiszen a nép a szuverén hata-
lom, és minden döntés a kezében 
van. Az EMNP kezében levő 
döntés pedig arról szól, hogy vagy 
lesz egy egységes jobboldal, vagy 
össze kell fogni a jövőbeli ered-
mények érdekében, mert azt a 
pár ezer embert a továbbiakban is 
támogatni kell és értük áldozatot 
kell hozni – fejtette ki Szász Jenő. 
Mint elmondta, a választási ered-
mények után tisztújításra is sort 
fognak keríteni, minél hamarabb, 
talán már július elejére összehívja 
a párt kongresszusát is. 

A tegnapi sajtótájékoztatón 
a választási lista átnézésére kér-
te fel Bunta Leventét az MPP 
elnöke, mivel szerinte százzal 
több szavazati joggal bíró lakos 
van Udvarhelyen, mint a tavaly 
őszi népszámláláson hivatalosan 
feljegyzett személyek száma. Hi-
vatalos dokumentumokkal bizo-
nyította, hogy az őszi népszámlá-
láson 32 846 lakost jegyeztek fel 
a városban, és idén 32 946 szava-
zati joggal rendelkező személyt 
vártak a választási körzetekbe. Ez 
azt jelenti, hogy a tavalyi adatok 
alapján minden lakosnak szava-
zati joga volt az idén, plusz még 
száz nem létező személynek is. 
– Ez, ebben a formában nem le-
hetséges, sőt még az sem, hogy a 
népszámláláson feljegyzett összes 
személynek szavazati joga legyen, 
ugyanis a lakosok körülbelül egy-
negyede, azaz 8100 személy még 
nem rendelkezik személyazonos-
sági igazolvánnyal, így nincs joga 
szavazni sem – magyarázta a pol-
gármesterjelölt. 
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hargitanépe Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

szászt elkeserítették az eredmények. tisztújítást sürget

„Az RMDSz TúLnyeRTe önMAgáT”

Szász Jenő a megosztott jobboldal 
összefogásában reménykedik

Körkép

Azt fogják mondani, kárörvendő vagyok, balliberális, 
vagy mi, pedig dehogy. Tudom, elesett, meggyengült embert 
nem illik fenéken billenteni, nem is tervezem ezt Szász Jenő-
vel. Van most elég baja szegénynek. Merthogy úgy megrop-
pant az általa kitalált párt, hogy még a Duna-parti kupolás 
ház is beleremegett, arról nem is beszélve, hogy egy kisebb afri-
kai köztársaság éves bruttó nemzeti össztermékének megfelelő 
kampányköltségei is elúsztak. Más kérdés, hogy jutott is, ma-
radt is, de százezer euró az mégiscsak százezer euró...

A polgári párt elnöke a választás szabadságának égisze 
alatt előbb a székelyudvarhelyi, később az erdélyi magyar, 
majd az erdélyi magyar jobboldali szavazókat is megosztot-
ta, sőt immár a Fideszt is. (Itt azért nyitok egy zárójelet: fe-
lelőtlenül, összevissza azért ne használjuk a bal- és jobbolda-
li kifejezéseket, hiszem, hogy az RMDSZ-re szavazók nem 
mind egytől egyig baloldaliak, nem mind „mocskos kommu-
nisták”...) Más kérdés, hogy Szász szerint Tőkésék osztották 
meg a magyarságot, ők nyúlták le a fehér sakkbábuk egyne-
gyedét. Tény: Szász és csapata még csak remire sem tudta 
menteni a sakkpartit, ennek ellenére ne feledjük, továbbra is 
ő a második legeredményesebb erdélyi magyar párt vezetője, 
a még talpon álló bábuk királya vagy királynője, ahogy tet-
szik. Ilyen megközelítésből érthető: hiába seperték le kétszer 
is a sakktábláról, nem hajlandó lemondani, újra és újra visz-
szatérne, de nem ám egyszerű parasztként...

Szász elutasítottsága az egeket verdesi, de nélküle va-
lószínűleg még ennyire sem futotta volna a cigányok ál-
tal nemes egyszerűséggel csak karácsonyfásoknak becézett 

párttól. Szász kvalitásait azért el kell ismerni. Sok-sok 
sakkpartit levezényelt már, s a kampány utolsó napján 
is olyan zseniális húzással állt elő Udvarhelyen, hogy 
a néppártosok azóta is taslizzák kampányfőnöküket, 
minek taníttatták ki, ha neki nem jut eszébe ilyesmi: a 
konyhai neonfényben, viaszosvászon abrosz felett kitalált 
közvélemény-kutatásával még jobban beijesztette a tőle 
rettegő választópolgárokat, akik siettek Buntára pecsétel-
ni, viszont ugyanazzal a lépéssel maga mögé utasította 
a néppárt lelkes, de naív csapatát. Szász számára pedig 
ez volt a választások tétje: második lenni minden fron-
ton, az csak hab a tortán, hogy hét településen nyert is 
a jelöltjük. Neki mondjuk annyi esélye volt Udvarhely 
polgármesterének lenni, mint féllábú lajhárnak átjutni 
az autósztrádán, de a vezér meghozta a vezéráldozatot. 
Ördögi terv, a néppártnak adott matt volt ez a javából. 
Orbán pedig hadd gondolkodjon Felcsúton, mit lép erre, 
kit is támogat a továbbiakban.

Apropó, Orbán. Vasárnap bebizonyosodott, „édeserdélyt” 
immár nem lehet odaátról irányítani, legalábbis a szavazó-

kat nem. Mert nemcsak az MPP és az EMNP jelöltjein, 
az őket támogató fideszes politikusokon is átnéztek. Járha-
tott itt, pártpreferenciák mentén, de szigorúan magánem-
berként, ugye, Németh, Budai, Tarlós, Kövér, vagy éppen 
Tőkés, akinek huszonkét évvel ezelőtt kipattintott szikrájá-
ból egyesek ma is megpróbálnak tüzet gyújtani s amellett 
melegedni, az udvarhelyiek nem kértek a showbizniszből, s 
különben is, nem vakok, hogy ne lássák a semmiből kinövő 
uszodás, teniszpályás házakat, a Mercedeseket, nem hü-
lyék, hogy míg a világ s két nap higgyenek az üres, tartalom 
nélküli szólamoknak. Békés, kizárólag munkától hangos 
kisvárosban szeretnének élni, nem kértek a fővárosi nagy-
cirkuszból, állatkertből. S ha a székelyek által máskülönben 
igen nagyra becsült politikusok, akiknek az m2 parlamenti 
közvetítései alatt szurkolni szoktak, továbbra is kétes erkölcsi 
háttérrel rendelkező embereket favorizálnak, akkor csak azt 
érik el, hogy nem tudják erdélyi szavazókkal feltölteni egyre 
csökkenő táborukat.

Győzelem ide vagy oda, azt azért Szász is látja, hogy 
pártja egyre csak zsugorodik. S ha odaát mégis a harma-
dikat favorizálják ezután, akkor négy év múlva csak azt 
mondhatja el magáról a polgári pártelnök, hogy győzött.

Nyolc lépésből adott mattot a Kossuth utcai Reneszánsz 
kávézóban Molnár Mikinek, az udvarhelyi MPP elnöké-
nek.

Jut eszembe: tegnap lemondott, immár Molnár sem 
bábu többé a polgári sakktáblán, nem dísz többé a kará-
csonyfán...

Sakkparti
NézőpoNt n Jakab árpád
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Egy hete rajtolt Lengyelország 
és Ukrajna közös szervezé-
sében a 2012-es labdarúgó-
Európa-bajnokság. A három-
hetes sportrendezvényből ter-
mészetesen sokat profitálnak 
a rendező országok, azonban a 
sportfogadó-irodáknak köszön-
hetően egyre több udvarhelyi 
focirajongó érzi úgy, a labda-
rúgó-torna jó lehetőség arra, 
hogy jöjjön valami a konyhára. 
Udvarhelyi fogadóirodákban 
érdeklődtünk arról, hogy kik 
és mire fogadnak az Eb alatt.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Múlt hétvégén kezdetét 
vette az idei év legna-
gyobb – európai szinten 

mindenképp – futballeseménye, 
az Európai Labdarúgó-szövetség 
(UEFA) által szervezett 2012-es 
labdarúgó-Európa-bajnokság. A 
tizennegyedik bajnokság mérkő-
zéseinek, amelyen tizenhat nem-
zeti csapat, összesen harmincegy 
mérkőzésen fog megküzdeni a 
bajnoki címért, június 8. és július 
1. között Lengyelország és Ukraj-
na szolgál otthonul. A szervezők 
várakozásai szerint a múlt pénte-
ken Varsóban startoló és két hét 
múlva Kijevben véget érő rendez-
vényre több százezer focirajongó 
utazik el, azonban természetesen 
azok sem maradnak le a mérkő-
zésekről, akiknek nem volt lehe-
tőségük a helyszínen drukkolni. 
Hiszen amellett, hogy a mérkő-
zéseket a világ majd minden or-
szágában élőben követhetik végig 
a szurkolók, a drukkerek akár fo-
gadást is köthetnek kedvenceik, 
vagy éppenséggel az esélyesebb 
nemzeti válogatott győzelmére, 
és mint a sportfogadó irodák mű-
ködtetői vallják, ezáltal is aktí-
vabb részesei lehetnek az emberek 
a futballmániának.

Mint az udvarhelyi sportfo-
gadó-irodák alkalmazottai el-
mondták, az udvarhelyiek igen-
csak kihasználják a részvétel ezen 
formáját, hiszen az egy hete igen-
csak megnőtt a fogadások száma, 

állításuk szerint közel kétszeresé-
re ugrott a forgalmuk. A Kossuth 
utcában, ugyanakkor egy másik, 
a Bethlen negyedben található 
irodában érdeklődve megtudtuk, 
akinek van kedve és pénze, az 
szinte bármire fogadhat. Többek 
közt meg lehet tippelni a mérkő-
zés végeredményét, de a félőidő 
eredményére is lehet fogadni, 
tippelni lehet a torna góljainak 
számára, a gólkirály személyére, 
de akár arra is, hogy hány piros, 
illetve sárga lapot osztanak ki a 
játékvezetők a bajnokság alatt, 
és természetesen az elődöntők 
és döntők résztvevőire is lehet 
fogadni. A legtöbb udvarhelyi 
irodában ugyanakkor akár a mér-
kőzés ideje alatt is lehet fogadni a 
győztes kilétére.

A Bethlen utcában található 
sportfogadó-irodában kérdé-
sünkre elmondták, náluk az idei 
Eb nem számbeli növekedésben, 
inkább tétnövekedésben látszik 
meg, vagyis – bár nem szerettek 
volna összeget mondani – lénye-
gesen nagyobb tétekben játsza-
nak az emberek, mint máskor.

– Természetesen azért hoz-
zánk is járnak be új fogadók, vi-
szont ők csak a bajnokság ideje 
alatt próbálkoznak. Ami viszont 
meglepő, hogy az új, csupán az 
Eb kedvéért fogadók között na-
gyon sok nő is van – fogalmazott 
az iroda egyik pénztárosa, aki azt 
is elmondta, nemcsak helyi em-
berek teszik meg tétjeiket, átuta-
zóban levő olasz és angol turisták 
is fogadtak már náluk.

Van, aki fogad, van, aki 
inkább csak élvezi
A focibajnokság ideje alatt 

természetesen akadnak alkal-
mi fogadók, de nem mindenki 
keresi fel az erre szakosodott 
irodákat. Vannak olyan baráti 
társaságok, akik egymás közt 
fogadnak az aznapi mérkőzés 
kimenetelére, vagy akár a torna 
győztesére, a bajnokság végén 
pedig a saját maguk által felál-
lított kritériumrendszer szerint 
döntik el, ki lesz a győztes, aki 
mindent visz.

Mindezek mellett ugyanak-
kor akadnak olyan udvarhelyi-
ek, akik bár több éve rendsze-
resen teszik meg fogadásaikat 
különböző sportágakra, nem 
fogadnak a bajnokság meccsei-

re. Többek közt ilyen Oszkár is, 
aki tíz éve fogad rendszeresen, 
de saját bevallása szerint ezen a 
pár héten inkább csak gyönyör-
ködik a labdarúgás szépségében, 
minthogy elrontsa azt a „piszkos 
anyagiakkal”. 

– Az Eb alatt a nyeremény 
reményében rengeteg olyan em-
ber fogad, aki általában nem 
szokott, viszont ezek azt sem 
tudják, mi az a szorzó. Láttam 
olyat, aki felrakott ötezer lejt az 
orosz–lengyel meccsre és meg-
duplázta a pénzét, de olyat is, 
aki nagyot bukott. Szerintem, 
aki focirajongó, ugyanakkor 
rendszeres fogadó is, mint én 
az az Eb-re nem fogad, csupán 
élvezni akarja a meccset – vallja 
Oszkár.

SportfogAdáS UdvArhELyEn

Mindenki nyerni szeretne
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Az Eb miatt megnövekedett a fogadási kedv. Sok udvarhelyi ragad tollat és szelvényt fotó: ifj. haáz sándor

kovács róbert, 

19 éves, diák

A hét kérdéSE  Mi a VéleMénye az idei érettségiről?

Kettős érzéssel 
indultam, a bekame-
rázott termek miatt 
sokkal nehezebb a 
helyzetünk, mint 
az előző évek diák-
jainak, de igazából 
nem ezen fog múlni 
az eredmény. A ta-
nárok segítségének 
köszönhetően kellő-
képpen felkészülhet-
tünk, segítségre nem 
számíthatunk.  

Én arra számí-
tok, hogy sikerülni 
fog, valójában csak 
annak van oka ag-
godalomra, aki nem 
készült, aki viszont 
odatette magát, 
annak menni fog. 
Nem a kamerák 
miatt lesznek rossz 
eredmények, hiszen 
nem miattuk kell 
készülni, hanem a 
saját érdekünkben. 

jákob lászló, 

19 éves, diák

Én minden tőlem 
telhetőt megteszek, 
de szerintem a diá-
kok nem veszik elég 
komolyan és többen 
emiatt fognak rossz 
eredményeket elér-
ni. Az idén eléggé 
megszigorították a 
vizsgákat, és komo-
lyabban is kell ven-
ni, a bekamerázott 
termek talán erre 
szolgálnak. 

kolcsár helga, 

19 éves, diák

Az idén lehet, 
hogy gyengébb ered-
mények fognak szü-
letni, és ez a felsze-
relt kameráknak lesz 
köszönhető. Szerin-
tem sokan vagyunk 
olyanok, akiket meg-
rémít, hogy figyelik 
őket, de minden-
képp személyfüggő 
az egész. Én min-
dent megteszek a jó 
eredményért.   

oláh károly, 

19 éves, diák



Udvarhelyszék bottal ütheti a 
turisták nyomát: míg a korábbi 
években a panziósok, turizmus-
ban érdekeltek „csak” panasz-
kodtak, idén azt mondják, fúj a 
szél, turistának nyoma sincs. Lá-
togató nélkül Székelyudvarhely, 
üresek a vidéki kulcsosházak, 
kihalt a Madarasi-Hargita, Pa-
rajdon is egyelőre csak várják 
a vendégeket, ám azok nem ér-
keznek. Nincs pénzük, nekünk 
nincsenek útjaink, fakultatív, 
szórakoztató programokkal sem 
tudunk előrukkolni, miért is jön-
nének – summáznak a vendég-
látósok.

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

Aki gyakrabban mozog 
Udvarhelyszéken, azt ta-
pasztalhatja, hogy noha 

lassan a nyár közepén járunk, alig 
van a térségben turista. Sem külföl-
di rendszámú autókat, sem buszo-
kat nem látni, sőt a más megyék-
ből érkezők száma is mintha a ko-
rábbi évekhez képest alacsonyabb 
lenne. Mindezt érdeklődésünkre 
a székelyudvarhelyi népművészeti 
termékeket árusító boltok vezetői 
is megerősítették: nincs turista, 
nincs vásárló. De meglátszik ez a 
városközpontban is, ahol mosta-
nában csak ritkán bukkannak fel 
idegen arcok. 

– Érződik a válság, fúj a szél. 
Ha eddig ezt nem nagyon tapasz-
taltuk, most igen – mondja Nagy 
Árpád, számos vendégház tulajdo-
nosa, a www.erdelyivendeghazak.
ro ötletgazdája, működtetője. 

Nagy Árpád szerint elfogytak 
a turisták tartalékai, akinek pedig 
van pénze, annak a legkisebb gond-
ja is nagyobb, minthogy ide utaz-
zon. Az ok egyszerű és nem új kele-
tű: nincsenek autópályáink, nehéz 
megközelíteni Udvarhelyszéket. 
Emiatt inkább a román turisták 
jönnek, a magyarok már kevésbé.

– Úgy számolnak, hogy egy 
nap út ide, majd egy vissza, és ket-
tőt-hármat tölt itt, vagyis nincs 
arány az utazás és a pihenés ideje 
között, emiatt pedig nem is jönnek 
– vázolja Nagy.

Azzal folytatja, ha akad is 
vendég, az már nem olyan, mint 
régen. 

– Mint a piacon az árakkal – 
megy az alkudozás. Addig keresik 
a házakat, amíg a legolcsóbbat meg 
nem találják, és simán lemonda-
nak minden extráról, csak az ár a 
lényeg. Erre a legjobb bizonyíték a 
honlapunk statisztikája: a honlap 
messze leglátogatottabb része az 
árajánlat – mondja Nagy Árpád.

A szakembertől azt is megtud-
tuk, a térségben elenyésző a külföl-
di, nyugati turisták száma.

– Őket pláné nem lehet meg-
győzni, hogy ide jöjjenek. Hébe-
hóba beesnek, de számuk jelenték-
telen. Amúgy pedig tényleg fúj a 
szél, kevés a foglalás, nagyon nagy 

a visszaesés. Magyarország sem áll 
jól gazdaságilag, nekik is megvan-
nak a problémáik. Nálunk pedig 
a pénz kevesebb, a munka pedig 
ugyanannyi. Ilyen világot élünk, 
de nemcsak mi, más szakmák is – 
mondja Nagy. 

Kihalt a Madarasi-Hargita
Ha „lent” nincs turista, hogyan 

lenne „fent” – kihalt a Madarasi-
Hargita, a március végi téli szezon-
zárást követően a vendéglátósok 
bottal üthetik a nyomukat. 

– Az emberek már nem na-
gyon gyalogolnak, autóval pedig 
nagyon nehezen lehet megközelí-
teni a Madarasi-Hargitát, így aki 
hegyi turizmusra áldozna, három-
szor is meggondolja, hogy ide jöj-
jön-e – közli Kenyeres Emőke, a 
Súgó Panzió adminisztrátora.

Vele beszélgetve az is kiderül, 
nem csak az út jelenti az egyetlen 
gondot a Madarasi esetében. Ta-
vasszal, nyáron ugyanis nem sok 
elfoglaltság, szórakozási lehetőség 
vagy program adódik a hegyen. 

– Eddig táborokat szerveztünk, 
de most már lent is nagy a kínálat, 
árban pedig nem tudunk konku-
rálni. Gondolkodunk íjászprog-
ramok avagy paintball indításán, 
hosszú távon pedig mászófalakat 
és via ferrata útvonalakat építe-
nénk, hogy legyen a turisták szá-
mára kiegészítő programlehetőség 
– tekintett előre Kenyeres Emőke, 
aki azt is közölte: egyelőre a Har-
gitán csak télen van élet. Minél ha-
marabb jön a hó, annál hamarabb 
kezdődik a szezon, és bár lehet még 

áprilisban is hó, március vége után 
már senki nem megy sízni – az év 
nagyobb részében tehát turistáktól 
mentes a hegy.

Főznek a turisták
Soha nem volt olyan év, amely-

ben a vidéki vendéglátósok, pan-
ziók, kulcsosházak vagy éttermek 
tulajdonosai elégedetten zárták 
volna a szezont. Kivételt eset-
leg a parajdiak képeztek, ahol a 
gyógyturizmus miatt a térség töb-
bi településeihez képest mindig is 
magasabb volt a turisták, fizető-
vendégek száma.

– Még nincs beindulva a sze-
zon, majd csak július 15-étől kez-
dődően, egészen augusztus 20-ig. 
Ez jelenti a főszezont Parajdon, 
a többi időszak vékonyabb – kö-
zölte Nagy Imre, a Sóhaj Panzió 
gondnoka.

Magyarázattal is szolgált: 
Parajdra többnyire családok jár-
nak, akiknek gyerekeik miatt meg 
kell várniuk az iskolai vakáció kez-
detét, majd az iskolakezdésre már 
otthon is kell, hogy legyenek. 

– A vendégek nyolcvan száza-
léka román, és mindössze tizenöt-
húsz százalékra tehető a magyar 
vendégek száma. Amúgy Parajdon 
a gyógyturizmus miatt mindig is 
nagyobb volt a román vendégek 
száma, mint a magyaroké – avat be 
Nagy Imre.

Beszélgetőpartnerünk érdekes 
adalékot is megoszt: míg korábban 
a vendégek nyolc-tíz napra érkez-
tek, mostanság mindössze öt-hét 
napot ülnek, pedig egy gyógyke-

zelés időtartama tíz-tizenkét nap. 
– Alkudoznak, próbálnak spórol-
ni. A vendéglősök is azt mondják, 
kevesebbet esznek náluk. Inkább 
főznek, otthonról hoznak ételt, 
önellátó rendszerben étkeznek – 
mondja Nagy Imre.

Közel félmillió látogató
Parajdon is jelentős gond, hogy 

a turistákat nem sok fakultatív, 
szórakoztató program várja. El-
töltenek egy-két órát a bányában, 
majd azt követően nincs, mivel ki-
töltsék a napot. 

– Visszamennek a panzióba, 
interneteznek, nézik a tévét, eset-
leg elmennek a Sószorosba vagy 
Szovátára fürdeni – közlik a helyi 
Trans-Tur turisztikai iroda mun-
katársai, akik azt is megerősítették: 
inkább román turisták érkeznek. 
Temesvár, Nagyvárad, Arad – ezek 
a gyakoribb startállomások. Az is 

tény, hogy a turisták zöme keze-
lésre megy Parajdra. Az idősebbek 
inkább szezon előtt és után, a csalá-
dosok, fiatalok pedig főszezonban, 
hogy egy kicsit üdüljenek is.

A bánya a fő látványosság: hét-
köznaponként hat-hétszáz vendé-
gük van, hétvégenként pedig több 
mint ezren mennek le a mélybe. A 
főszezonban tavaly volt olyan nap 
is, amikor hatezer látogatója volt a 
bányának. 

– Idén nagyon nehéz meg-
saccolni, hogy mi lesz, hiszen azt, 
hogy hányan érkeznek, nagyon 
sok tényező befolyásolhatja. Tavaly 
a korábbi évhez képest növekedést 
tapasztaltunk: 486 ezer turista lá-
togatott a bányába, ami 2010-hez 
képest hat-hét százalékos növeke-
dést jelentett, előtte pedig a válság 
kezdetekor visszaesés volt – vázolta 
érdeklődésünkre Sebestyén József, 
a bánya műszaki igazgatója. 

TUriSTáK NéLKüL UdvarHeLySzéK 

Fúj a szél a panziókban
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társadalom

idén nem nyit a parajdi strand 

Aki látogatott valaha a parajdi strandra, az tudja, időutazás volt 
ott lenni a régi, omladozó medence partján, a korhadozó faszerke-
zetek között. 
– Nagyon rossz állapotba került a strand, emiatt úgy döntöttünk, 
újat építünk helyette. A munkálatokat nem tudtuk volna télen 
vagy tavasszal végezni, csak most – mondta Sebestyén József, a bá-
nya műszaki igazgatója, majd részletekkel is szolgált: szinte minden 
engedélyük megvan, kedden írják ki az építési versenytárgyalást. 
Ezt követően a régi strandot és bútorzatait, építményeit a földdel 
teszik egyenlővé, a területre pedig modern, gépészetileg is teljesen 
korszerű, kétmedencés fürdőzőhelyet építenek. 
– Jövő szezonban, július elsején meg is nyitjuk – közölte a bánya 
műszaki igazgatója. Idén tehát nem lesz strand Parajdon. 

Körkép

Kevés szórakoztató programmal tudunk előrukkólni  fotó: ifj. haáz sándor
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napirenden
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A homlokzAtok mintAképe

Tízéves a lövétei tájház
lassan tíz éve annak, hogy 
hivatalosan is felavatták 
Udvarhelyszék legelső tájhá-
zát Lövétén. Jóllehet eltakarja 
a kommunizmus idején készült 
egy „szocreál” épület, még-
is minden látogató figyelmét 
megragadja a népi hagyomá-
nyok bástyájaként működő, 
élő tájház. A helyi és székely 
hagyományok megőrzésében 
oroszlánrészt vállaló intézmény 
egyre sokoldalúbb: különböző 
projektek, bemutatók lebonyo-
lítására alkalmas, emellett a 
pincehelyiségben egy kisebb 
„vendégfogadót” terveznek ki-
alakítani. A szeptemberi lövétei 
falunapok egyik napját a tájház 
népszerűsítésének szentelik. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, manap-
ság egyre több ember, 
intézmény és szervezet 

foglalkozik műemlékvédelem-
mel, hagyományőrzéssel, illetve 
a népi kultúra népszerűsítésével. 
Annak érdekében, hogy a loká-
lis falusi kultúra sajátos változata 
megmaradjon, több mint tíz éve 
fogott neki annak a projektnek 
Lövéte önkormányzata, a Felső-
Homoródmente Kistérségi Társu-
lás és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, amelynek eredménye 
a mostani lövétei tájház. Azóta 
egyre szebb a létesítmény, mivel 
a ház mellett található hetvenöt 
áras területet fallal vették körül, 
illetve macskaköves út vezet a be-
járatához. 

Történeti áttekintő
Mihály János történész, a táj-

ház szakirányítója, a közelgő jubi-
leum alkalmából felelevenítette a 
létesítmény történetének fonto-
sabb mozzanatait. A faluban két 
jelentős néprajzi gyűjtemény volt: 
a helyi iskoláé, illetve a helyi plé-
bánosé, a néhai Tornay Gergelyé. 
Mindkettőnek helyet kellett talál-
ni, s kapóra jött, hogy időközben 
a tanács megvásárolt egy olyan 
telket, amely erre a célra megfe-
lelt.  Az akkori helyi tanács és a 
polgármester, Balázs István, támo-
gatásának köszönhetően, mindkét 
néprajzi gyűjtemény átkerült a 
megvásárolt telken álló épületbe, 
ahol korábban üzlet működött. A 
tájház létrehozásába bekapcsoló-
dott a Felső-Homoródmente Kis-
térség Társulás és a HMKK. Első 
lépésként a megyei tanács által 
biztosított pénzt a bútorok resta-
urálására, illetve plakátok, meghí-
vók elkészítésére fordították. Az 
épület átalakítását, rendbe tételét 
a helyi polgármesteri hivatal tá-
mogatta. 2002 őszére már annyira 
haladtak a munkálatokkal, hogy 
szeptember hetedikén megtar-
tották a tájház avatóját, az akkori 
falunapokon. A lövétei falunapo-
kat mindig a Kisboldogasszony 

napjához, a falu védőszentjének a 
búcsúnapjához kötik. – Ezt egy élő 
tájházként álmodtuk meg. Ahogy 
múltak az évek, pénzek hiányában 
kicsit visszábbhagytak a tájház 
körüli tevékenységek, de az egyik 
legfontosabb mozzanat az volt, 
amikor Fazakas Ágnest alkalmaz-
ták a tájházban. Mindig is érdekel-
ték a hagyományos népi mestersé-
gek, ebből adódóan nagyon jártas 
bennük, főleg a szövésben. Szépen 
letette a versenyvizsgát, azóta a táj-
ház oktatójaként tevékenykedik 
– ismertette a történész. A tájház 
gondnoka András József, aki nem 
veti meg a kétkezi munkát sem: 
segítség nélkül körbedeszkázta a 
tájház kemencéjét, hogy ne verje 
az eső. 2005-ig a létesítmény tör-
ténelemórák színteréül is szolgált. 
Minden évben megrendezték 
udvarán a „Romániai magyarság 
története” elnevezésű vetélkedőt, 
ezen a helyi és a környékbeli isko-
lák csoportjai vettek részt.

Hétköznapok a tájházban
A házba belépő látogatókat 

Fazakas Ágnes fogadja. Ő vezeti 
körbe a kézzel meszelt tornácon, 
a két szobán, bemutatja a bútoro-
kat, a kellékeket, a szőtteseket, a 
szövőszéket – azaz minden felsze-
relést, amely hűen idézi a helyi élet 
egykori hangulatát. Az élő tájház 
oktatója helyszínen jártunkkor 
elmondta, hogy napi négy órát 
tartózkodik ott, iskolaidőben a 
gyerekeket oktatja. Mivel Fazakas 
Ágnes népviselet-készítő is, ennek 
a szakmának a fortélyait adja át a 
lurkóknak. Szőni, gyöngyöt fűzni, 
kokárdát készíteni, na meg min-

denre, ami kézimunka. – Min-
den évben ellátogatunk a Szejkei 
Szépteremtő Kalákára. Nyolc-ti-
zenkét lövétei gyerekkel veszünk 
részt a táborban. Itt olyan mes-
terségekbe is betekintést nyernek, 
amelyre itthon nincs lehetőség. 
Három éve alakítottuk a Lövétei 
Asszonykórust annak érdekében, 
hogy a hagyományos népvisele-
tünket bemutathassuk más tele-
püléseken. Nemrég voltunk az 
udvarhelyi viseletkonferencián 
a kórussal, illetve az udvarhelyi 
városnapokon – emelt ki néhány 
fontosabb mozzanatot a tájházi 
tevékenységek közül. Mint el-
mondta, a tájházba látogató ven-
dégeknek bemutatja a régi szobát, 
a szövést, amelyet ki is próbálhat-
nak kedvük szerint.

A környék mintaképe
Lázár Zoltán, Lövéte ré-

gi-új polgármestere lapunknak 
elmondta, hogy annak idején 
fogalmuk sem volt, hogy ennek 
a tájháznak hogyan kellene kinéz-
nie. A százötven éves épületben 
működő intézményt úgy próbál-
ták kialakítani, hogy hűen tük-
rözze egy egykori lövétei család 
otthonát. A ház megvásárlásától 
kezdve úgy érezte a helyi tanács, 
hogy ezt a létesítményt minden-
képpen működtetni kell. – Már az 
első fázisban úgy fogalmazódott 
meg mindenkiben az ötlet, hogy 
egy élő tájházat működtessünk: 
ne csak tárgyakat lássunk, hanem 
egy személy mutassa be a látoga-
tóknak az elődeink felszereléseit, 
tevékenységeit – elevenítette fel a 
polgármester. A külső, és egyben 

a legnagyobb felújítást tavaly vé-
gezték. Lázár szerint a ház mos-
tanra kapta meg azt az arculatát, 
amely mintaképként szolgálhat a 
környékbelieknek, látogatóknak. 

Három éve indította el a hom-
lokzatprogramot a helyi polgár-
mesteri hivatal. A helyi lakosság a 
régi épületeik homlokzatának fel-
újítására, kőkerítések kialakítására 
pályázhatott. Közel harminc pályá-
zat érkezett eddig: ez azért fontos, 
mert a lövétei tájház mintaképként 
szolgálhat mindenki számára, hogy 
mit is vár el a hivatal a falukép kiala-
kításának érdekében. Mint a pol-
gármester elmondta, nem Torockót 
akarnak Lövétéből varázsolni, de a 
helyi építkezési stílust szeretnék át-
menteni az utókornak, természete-
sen ott, ahol lehetséges. 

Az idei falunapok keretében 
egy egész napot a tájháznak szen-
telnek (a tervek szerint), addig 
még az alsó szintet is át akarják 

alakítani. – Egy rusztikus pincét 
szeretnénk, hogy a vendégeket 
le tudjuk ültetni látogatáskor. 
Ez még oktatóteremként is szol-
gálhat. Távlatokban is gondol-
kodunk: gazdasági épületet épí-
tenénk fel, amelyben az egyszeri 
munkásember kellékeit mutat-
nánk be (fejszék, szekerek, stb.). 
Bekerült egy régi mérleg is az 
udvarra, restaurálva. Ki lehetne 
vitelezni azt, hogy a turisták, akik 
megméretkeznek rajta, egyféle 
emlékkártyát kapjanak, arról, 
hogy hány kilósak voltak, amikor 
meglátogatták a lövétei tájházat – 
vetítette előre a polgármester.

Ötletként felmerült, hogy le 
lehetne bontani a központban ta-
lálható, a tájházat eltakaró szövet-
kezeti épületet.  Helyét ki lehetne 
rakni kockakővel, egy látványos 
teret kialakítani, azaz visszaállí-
tani Lövéte központjának régi 
arculatát.

Bárki csodájára járhat. Homlokzata a helyi házak mintaképeként szolgál fotó: Mihály jános

Fazakas Ágnes fogadja a látogatókat. Kipróbálhatók a népi eszközök fotó: Mihály jános
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Búcsúzik 

az Eötvös József
Szakközépiskola 
XII. B. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 

StúDió kéSzítette
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Magyar 

állampolgárok 
részére!

Érettségizzen
A Kölcsey Ferenc 

Gimnáziumban magyar 
nyelven, 

levelező tagozaton!

A tananyag elsajátításához 
szükséges foglalkozásokat az 

Ön romániai lakóhelyén, vagy 
annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj 
nincs!

Érdeklődni lehet:
Mihály Ilona, Mihály Lajos 

oktatásszervezőknél
0744–310 140, 
0747–530 835, 
0764–998679

e-mail:
 info@kolcseylevelezo.hu

BEIRATKOZÁS:
KÉTHETENTE, június 

5-től kezdődően
 a következőképpen:

Keddenként: Csíkszereda, 
Joannes Kájoni Közgazdasái 

Iskolaközpont, Taploca út 22., 
16-18

Szerdánként: Székelyke-
resztúr, Orbán Balázs Elméleti 
Líceum, Hargita utca 14., 15-

16.30 óra között
Székelyudvarhely, Koós 

Károly szakközépiskola, N. 
Balcescu utca 35/A., 17-19 

óra között

Csütörtökönként: Gyer-
gyószentmiklós, Batthány 

Ignác Technikai Kollégium, 
Gyilkostó sugárút 149., 16-18 

óra között
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A területkivonások miatt tavaly 
12, tavalyelőtt pedig 21 hektár-
ral csökkent a Hargita megyei 
szántóföldterületek nagysága. 
Bár a szakemberek szerint ez 
még nem tragédia, azonban a 
gyorsuló termőföldfogyás miatt 
egyre hangosabban kongatnák a 
vészharangokat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Aházépítések és a beruházá-
si célú munkálatok miatt 
Hargita megyében is évről 

évre egyre több szántó-, valamint 
kaszálóterületet vonnak ki a terület-
tulajdonosok a mezőgazdasági mű-
velésből – hívták fel tegnapi közös 
sajtótájékoztatójukon a figyelmet 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság és a Hargita Megyei Ta-
lajtani és Agrokémiai Hivatal szak-
emberei. Tavaly például megyénk 
szintjén több mint 122 ezer négy-
zetméternyi, azaz 12,2 hektárnyi 
szántó mezőgazdasági művelésből 
való végleges kivonását kérelmezték 
a területtulajdonosok, míg 2010-
ben ennek majdnem a dupláját, 21 
hektárnyit.

A szántók rovására 
épülnek a házak
„Ez még nem katasztrófa, 

de a területkivonási tendencia 
aggasztóbbá válik, különösen, hogy 

Hargita megye – domborzati fekvé-
séből adódóan – eleve kevés művel-
hető területtel rendelkezik. Például a 
megye 396 539 hektárnyi mezőgaz-
dasági területéből mindössze 91 715 
hektár a szántóföldek nagysága, nem 
lenne szabad ezt évről évre tovább 
apasztani. Nem ártana erre a hely-
zetre a polgármesteri hivataloknak is 
jobban odafigyelniük” – kommen-
tálta tegnap a területapadási ütemet 
Török Jenő, a megyei mezőgazdasá-
gi igazgatóság vezetője.

Hozzátette, nem a települések 
terjeszkedésével van problémá-
ja – hisz ez a fejlődés természetes 
velejárója –, hanem annál inkább 
azokkal a szabályozatlan mederben 
folyó építkezésekkel, amelyek nyo-
mán a városok és falvak határaiban 
megjelenő új házak, utak és egyéb 
ipari célú építmények rendszerint a 
legjobb termőföldek rovására nyer-
nek teret. Török Jenő erre konkrét 
példaként a Taploca határában az 
utóbbi években zajló építkezéseket 
és terjeszkedési ütemet említette.

Kispórolnák a terület- 
kivonási illetéket
A szakemberek szerint az 

sincs rendben, hogy – gyakran a 
tervezőirodák útmutatása nyo-
mán – mind többen igyekeznek 
kijátszani a területkivonási ille-
ték befizetését is. Utóbbi viszont 
a talajerózió elleni, az erdősítési, 

lecsapolási és egyéb talajfeljavítási 
munkálatok finanszírozását lehe-
tetleníti el.

Mint Lukács Zsombor, a megyei 
talajtani hivatal igazgatóhelyette-
se és a Pásztohy Zoltán geológus, 
talajtani szakember rámutatott, a 
Hargita megyei termőföldek zöme 
országos viszonyításban – területmi-
nőség szempontjából – harmad- és 
negyedrangú földek kategóriájába 
sorolódik, ennek ellenére a terület-
tulajdonosok minden lejt sajnálnak, 
amit a hatályos törvénykezés a külte-
rületek mezőgazdasági művelésből 
való kivonási illetéke kapcsán előír. 
Így például míg az első- és másod-
rangú talajkategóriás földek kivonási 
díja négyzetméterenként 5,71 és 5 
lejbe kerül, addig a harmad- és ne-
gyedrangúakét 4,28, valamint 3,57 
lejjel számítják, minden négyzet-
méter után. Hozzátették, az ebből 
befolyó pénzösszegeket a Mező-
gazdasági Minisztérium pályázati 
úton konkrét talajfeljavító munká-
latok finanszírozására pályáztatja 
meg. Török Jenő szerint Hargita 
megyében az elmúlt tizenöt év so-
rán tizenkét ilyen – projektenként 
400 és 900 ezer lej közötti értékű 
– beruházás történt, többek közt 
Csíkmadarason, Dánfalván, Koz-
máson, Farkaslakán, Székelyderzsen, 
Homoródszentmártonban és Bá-
gyon is – tette hozzá a mezőgazdasá-
gi szakigazgatóság vezetője.

Agrárgazdaság
Beépítés miatt csöKKenneK a Hargita megyei mezőgazdasági területeK

Féltik a szántóföldeket

> A hónap végéig igényelhető a szar-
vasmarha-támogatás. A június 30-i határ-
időig már csupán szűk három hét áll ren-
delkezésére azoknak a szarvasmarhatartó 
gazdáknak – legyen szó magán- vagy jogi 
személyekről –, akik az állattenyésztési szek-
tor támogatását szolgáló, Közvetlen Nem-
zeti Kiegészítő Támogatásból (CNDP) 
részesülni szeretnének. A finanszírozásban, a 
kérés benyújtásának idején az Országos Ál-
lattartási Nyilvántartóba, illetve a Mezőgaz-
dasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) jegyzőkönyveiben szereplő, egyedi 
azonosítókóddal rendelkező, és legalább 
három darab, hat hónaposnál fiatalabb szar-

vasmarhát tenyésztő gazdák részesülhetnek. 
A Mezőgazdasági Kifizetési és Interven-
ció Ügynökség (APIA) kirendeltségeinél 
a támogatás iránt érdeklődő gazdáknak 
a következő dokumentumokkal kell je-
lentkezniük: személyi igazolvány, illetve a 
vállalkozás alapító okiratának másolata; az 
állatok származását igazoló dokumentu-
mok másolata; nyilatkozat arról, hogy az 
állatok, amelyekre a támogatást igénylik, 
az előző években (2008/2009/2010-ben) 
nem voltak támogatásra jogosultak, kivéve, 
ha a gazdaság teljes egészében tulajdonost 
cserélt; nyilatkozat a szarvasmarha-állo-
mány nagyságáról, figyelembe véve a Me-

zőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um frissített adatbázisát; nyilatkozat arról, 
hogy a kérés leadásakor a gazdának nincs 
tartozása sem az állam, sem pedig a megyei 
hatóságok felé; a 2008/44-es sürgősségi 
kormányrendelet értelmében az állomá-
nyokban bekövetkezett szerkezeti változá-
sokat igazoló dokumentumok másolata; az 
érvényes bankszámláról szóló igazolás. A 
2011-ben, valamint a 2012-ben kifizetett 
szarvasmarha-támogatás értéke egyeden-
ként 410 lej volt. A 2012-es évre járó támo-
gatás összegéről, amelyet a tervek szerint 
2013 januárjában folyósít majd a miniszté-
rium, a szaktárca a nyár folyamán dönt.hí
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Települések közé szorított termőföldek Csobotfalva, Pálfalva és Delne határában. Szűkülő parcellák fotó: domján levente
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Hargita megye tanácsának Vidékfejlesztési egyesülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának 
Vidékfejlesztési Egyesülete.

A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–
2020-as időszakra kiadott Agrárfejlesztési stratégiájá-
nak VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hiva-
talosan bejegyzett lovasegyesületek, klubok támogatása 
és fejlesztése, amelyek székhelye azokon a településeken 
található, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének, vagy megyei ér-
dekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei lovasegyesületek.
A pályázatok célterületei:
 Lovasegyesületek rendezvényeinek támogatása:
 Lovak mobil szálláshelyeinek bérlése
 Lovak szállítási költsége hivatalos nemzeti és 

nemzetközi versenyeken
 Takarmányok költségeihez való hozzájárulás
 Díjazási költségek
 Más szervezési, anyagi és szolgáltatási költségek

      
Előirányzott keretösszeg: 32 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat össz-

költségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. 

június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázá-

si útmutató igényelhető a közhasznú egyesület szék-
helyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájában, telefon: 0740–
169850, 0740–122490, e-mail cím: avramcamelia@
hargitamegye.ro.

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt bo-
rítékban Hargita Megye Tanácsának 244/B irodájában 
(Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám). 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat 
nem bíráljuk el.

az rVa mUres insOlVency specialists s.p.r.l.
– Marosvásárhely, 

General Gh. Avrămescu utca 4. szám –
a Csíkszereda, Hargita u. 39. szám alatti székhelyű adós, 
a HAR-PACK Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt 
árverést szervez az annak vagyonállományába tartozó 
alábbi javak külön-különi értékesítése céljából:

1. kemence és kemencealkatrészek – kikiáltási ár: 
2859,83 lej;

2. shaker – kikiáltási ár: 253,38 lej;
3. bálázóprés – kikiáltási ár: 3917,25 lej.
Az árverésre 2012. június 22-én, 11 órakor kerül sor 

a jogi felszámoló marosvásárhelyi székhelyén (General 
Gh. Avrămescu utca 4. szám) és megismétlődik hetente 
a pénteki napokon, ugyanazon órában a javak értékesí-
téséig.

Az árverésen részvétel végett az ajánlattevőknek az 
árverést megelőző napon 15 óráig befizetik a kikiáltási 
ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, valamint a 
részvételi illetéket és bejelentik részvételi szándékukat. 
A befizetésre készpénzben kerülhet sor a jogi felszámoló 
székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019, 
0745–146096-as telefonszámokon.



A méhek világávAl ismerkednek A diákok

Elhintik a méhészet 
szeretetét

méhészruhába bújva a méhek életével, a méhészke-
déssel és a mézkészítés lépéseivel ismerkedhetnek 
meg a csíkszeredai kisdiákok a virtus vivens egyesület 
napokban záródó ismeretterjesztő projektje révén.

D. L.

„Egy szervezett közösség – a méhek világa” projekt ke-
retében a méhekkel, a méhészek munkájával és ter-
mészetesen a mézkészítés fortélyaival ismerkedhet 

meg harminc, 12-13 éves korú csíkszeredai kisdiák. A csíksze-
redai Virtus Vivens Egyesület által kidolgozott program célja 
– mint lapunk érdeklődésére Márton András, a Virtus Vivens 
Egyesület képviselője elmondta – a méhek példáján keresztül 
a diákoknak a világ egyik legjobban szervezett társadalmának 
és működésének bemutatása, illetve a mézelőállítás megismer-
tetése révén a mézfogyasztás ösztönzése. „Ha a látottak esetleg 
még a méhészkedés iránt is felkeltik a kisdiákok érdeklődését, az 
számunkra külön öröm lesz, ám a program legfontosabb célja 
a gyermekek figyelmének a természet értékeire való ráirányítá-
sa, kezdve a gyógynövényektől, a virágoktól, a méhek begyűjtő 
munkáján keresztül egészen a méz köztudomású jótékony hatá-
sainak bemutatásáig. Ha a gyerekek zöme a szénsavas, cukros és 
színezőanyagoktól hemzsegő üdítők helyett például természetes 
bodzalevet és mézzel édesített teát fogyaszt, úgy hiszem, már el-
értük nevelő célunkat” – fogalmazott Márton.

A mindössze 850 lejből gazdálkodó projekt Csíkszereda 
város polgármesteri hivatalának támogatásával valósult meg, 
aminek keretében a város iskoláinak VI. és VII. osztályos diák-
jai Szén János csibai méhészetét tekinthetik meg. „A harminc 
gyerek hatfős csoportokra osztva, megfelelő védőfelszerelésbe 
öltözve közvetlen közelről ismerheti meg, hogy mi zajlik a kap-
tárokban. Megnézhetik hová gyűjtik a méhek a mézet, mire való 
a füstölés, milyen feladatai vannak a méhésznek, mi történik raj-
záskor, hogy történik a pergetés, tehát a méhészkedés kapcsán 
olyan első kézből szerzett ismeretekre tehetnek szert, ami nem-
csak a kis szorgos rovarok tevékenységének megértésében segíti 
a gyermekeket, de a méhek munkájának gyümölcsére, a méz 
fogyasztására is ösztönzi majd őket” – vázolta a projektet lebo-
nyolító egyesület képviselője. Márton szerint ugyanakkor a mé-
hészkedés mellett a kisdiákok a kenyér- és kürtőskalácssütésből 
is ízelítőt kapnak, de megismerhetik a környezetünkben levő 
gyógy- és fűszernövényeket is. A gyerekek ugyanakkor az em-
léklap mellé egy tájékoztató füzetet is kapnak a méhek életéről és 
a méz előállításának lépéseiről is – tette hozzá Márton András.
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A tavalyi érdeklődéshez képest 20 
százalékkal több hargita megyei 
juh- és kecsketartó gazda nyújtot-
ta be  ebben az évben a kifizetési 
ügynökséghez a juhok és kecs-
kék utáni támogatásigénylést. A 
várhatóan idén is egyedenként 
40 lejes szinten maradó támoga-
tást megyénkből idén 1027 gazda 
összesen 118 602 fős állományra 
kérte.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Amegyében működő juh- és 
kecsketenyésztő egyesüle-
tekkel való jó együttmű-

ködésnek köszönhetően a tavalyi 
819 kéréssel szemben idén közel 20 
százalékkal több Hargita megyei 
magángazda, valamint szakegyesü-
let nyújtotta be támogatási igényét 
a 2012-es esztendőre járó juh- és 
kecsketámogatásra – tudtuk meg 
Haschi András Pétertől, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség (APIA) 
igazgatójától.

118 ezer egyedre 
kértek támogatást
Elmondta, a juh- és kecsketá-

mogatást május 18-ig lehetett igé-
nyelni, az összesítés alapján pedig a 
kifizetési ügynökség munkatársai 
idénre Csík, Gyergyó, Keresztúr 
és Udvarhelyszék vidékéről 1027 
állattartó gazda kérését jegyezték, 

több mint 118 ezer állatra. Ebből a 
legnagyobb természetesen a juhok 
részaránya volt, elérve a 108 ezer 
egyedet, míg a fennmaradó 10 ezer 
fős keret a támogatásra jelölt kecskék 
számát takarja. A támogatás elnye-
résének alapfeltétele, hogy a gazda 
legkevesebb ötven egyedet számláló 
juhnyájjal és/vagy huszonöt darabos 
kecskeállománnyal rendelkezzen. 
Azokon a településeken viszont, 
ahol a támogatási szinthez szükséges 
állatállomány-nagyságot külön-kü-
lön nem érték el az egyéni gazdák, az 
állattartók nevében rendszerint – az 
ötven darabnál kisebb nyájakat papí-
ron egybe terelve – a helyi szarvas-
marha- és kecsketartó egyesületek 
nyújtották be a támogatási kérést. 
Ennek köszönhetően – ha idejében 
csatlakoztak az egyesülethez – nem 
maradtak le a támogatásról az öt-
tíz juhval rendelkező gazdálkodók 
sem – jegyzi meg Haschi. „Sokan 
sajnos ez alkalommal is az utolsó 
percekre halasztották a kérésletételt, 
de szerencsére a támogatásért végül 
többen jelentkeztek, mint tavaly” – 
fűzte hozzá a Hargita megyei APIA 
igazgatója.

egy lejt se hagynak 
kárba veszni
A szakember egyébként az ösz-

szefogás pozitív példájának nevezi a 
madéfalvi juhos gazdákat tömörítő 
egyesület tevékenységét is, mely az 
utóbbi két esztendőben gyakorlati-

lag a község összes, 50 darab juhnál 
kevesebb állattal rendelkező gazdá-
ját soraiban tudja, és így nyújtja be 
az APIA-hoz az állattartók képvise-
letében a támogatáskérést is. Mint 
érdeklődésünkre Szentes Csaba, 
Ma défalva polgármestere, állattar-
tó gazdaként, a település 2009-ben 
alakult gazdaszervezetének tagja 
elmondta, egyesületük idén a kis-
gazdák nevében több mint 880 
darab juhra nyújtott be támogatási 
kérést. „Az egyesületünknek több 
mint száz tagja van, jellemzően né-
hány juhval és kecskével rendelkező 
gazdák, így a falu szintjén – nyugod-
tan ki merem jelenteni – nem volt 
elvesztegetett támogatás. Ráadásul 
az állatállomány a támogatásoknak 
is köszönhetően növekedett, sőt 
most már van a faluban három-négy 
olyan gazda, aki immár megfelelő 
nagyságú állománnyal rendelkezvén 
egyedül is be tudja nyújtani a támo-
gatási kérést” – mondta el Szentes. 
Hozzátette, az egyesületen keresztül 
lehívott támogatási összes bizonyos 
hányadából évről évre egy olyan 
tartalékalapot képeznek, amiből a 
hegyi legelőkön a juhok felügyeletét 
felvállaló bács bérét is állni tudják. A 
tartalékalapban felhalmozott pénz-
összeg fő rendeltetése viszont – árul-
ja el Szentes – a helyi önkormányzat 
és a közbirtokosság segítségével a 
településen létrehozandó gyümölcs-
feldolgozó kisüzem kivitelezése és 
felszerelése lesz.

Agrárgazdaság
Mozgósították A juh- és kecsketenyésztőket

Nagyobb állományra 
kértek támogatást a gazdák

> Kisebb termés, magasabb ár: drá-
gulásra számít az Agrostar. Várhatóan 3-4 
százalékos terméskieséssel kell számolniuk a 
romániai zöldség-, gyümölcs- és gabonater-
melőknek az őszi csapadékmentes időjárás, 
valamint a kései fagyok miatt – jelentette be 
Ştefan Niculae, az Agrostar érdekvédelmi 
szakszervezet igazgatója. Elmondta, a májusi 
esők valamelyest mentettek ugyan a helyze-
ten, azt azonban már tudjuk, hogy a tavalyinál 
gyengébb lesz a terméshozam, és ez minden 
bizonnyal a zöldségek és a gyümölcsök árát 
is felfelé kerekíti” – nyilatkozta az Agerpres 
hírügynökségnek a szakszervezeti vezető, 
akit a Krónika napilap is idéz. Az Agrostar 

vezetője szerint az élelmiszerek áralakulását 
az időjárás mellett kisebb-nagyobb mérték-
ben az üzemanyag áremelkedése és az állami 
támogatások késése is befolyásolja. A zöld-
ségek drágulásával egyébként két hónappal 
ezelőtt is riogattak a termelők: a kedvezőtlen 
időjárás miatt átlagban 100 százalékos ár-
növekedésről beszéltek, ez azonban később 
mégsem következett be – legalábbis nem 
ekkora arányban –, annak ellenére, hogy az 
országszerte mintegy 300 hektáron elterülő 
üvegházak 75-80 százaléka megrongálódott 
február második felének időjárása miatt. Az 
Országos Statisztikai Hivatal szerint 2011-
ben az élelmiszerek átlagosan 6 százalékkal 

drágultak. Tavaly tavasszal a leglátványo-
sabban a burgonya drágult: két hónap alatt 
17 százalékkal. Niculae arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a zöldségtermesztők évről 
évre kisebb területen gazdálkodnak, a me-
zőgazdasági minisztérium pedig állítása 
szerint semmit sem tesz a csökkenés meg-
akadályozása érdekében. „Egy olyan átfogó 
program kidolgozására van szükség, mely 
révén a kistermelők is labdába rúghatnak 
egy olyan piacon, melyet lassan kizárólag a 
nagytermelők és a viszonteladók uralnak. 
Amennyiben ez nem következik be, egyre 
többen fogják abbahagyni a termelést” – 
állította az Agrostar vezetője.hí
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Juhok legeltetése Kénos határában. Támogatásokkal is népszerűsödő ágazat fotó: domján levente

 fotó: Domján Levente
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> Nyári edzőtábor Becze Tihamérral. 
14 és 16 év közötti gyerekek jelentkezését 
várják az első jégkorong specifikus nyári 
edzőtáborba. „A kapuvas éle mindig igaz-
ságos, mert annak lövése pattan be, aki a 
hétköznapokban többet tett a győzelemért. 
Ha te is ezt vallod, jelentkezz minél hama-
rabb, hogy szert tehess: erőre, gyorsaság-
ra, rugalmasságra, mozgáskoordinációra, 
mindezt specifikus gyakorlatokkal, kreatív 
játékokkal!” – írják a szervezők. Edző, ko-
ordinátor: Becze Tihamér, a HSC Csík-
szereda csatára. Helyszín: Gyergyószárhegy. 
További információkért érdeklődni a 
0748–843069-es telefonszámon lehet. 

A három legkeményebben készülő játékos 
jutalomban részesül az edzőtábor végén!

> Úszótábor. Idén is megszervezi a 
hagyományos úszótábort a szentegyházi 
termálfürdőn Straub Károly testneve-
lő tanár. Jelentkezni a 0266–217053-as 
vagy a 0744–937310-es telefonszámon 
lehet június 30-ig. Az első csoportnak jú-
lius 1–7. között, míg a másodiknak július 
7–13. között tart a tábor.

> Labdarúgókat toboroznak. A Szé-
kelyudvarhelyi Iskolás Sport Klub lab-
darúgó szakosztálya folyamatosan tartja 

edzéseit az új idényre, szívesen várja a 
sportolni szerető gyerekek jelentkezését. 
Az edzéseket 2005/2006-ban született 
gyerekeknek tartják hétköznapokon a 
sportcsarnok melletti műfüves labdarú-
gópályán. Azon fiatalokat várják, akik egy 
társasághoz szeretnének tartozni, tanul-
nák a foci rejtelmeit. Bővebb információt 
a szülők Szabó Attila edzőnél a 0740–
266036-os telefonszámon kaphatnak. A 
tréningek nem díjkötelesek!

> Olimpia 2012. Azzal, hogy két mű-
ugró, Barta Nóra és Gondos Flóra a nem-
zetközi sportági szövetség döntése révén 

olimpiai indulóvá vált, már 159 magyar 
sportoló nevezhető a londoni versenyekre. 
Barta és Gondos egyformán a női 3 méte-
res számban szerepelhet a brit fővárosban. 
Továbbá eldőlt, hogy öt helyett mind a 
hat úszóváltó indulhat a játékokon. Elvileg 
váltónként két tartalék is számba vehető 
lenne, így akár 36 fős is lehetne a londoni 
úszóválogatott, Kiss László szövetségi ka-
pitány viszont 29 fővel kalkulál. A bizony-
talanságot az okozza: egyelőre nem lehet 
tudni, hogy az A szintesek mellett hány 
B-szintes lesz ténylegesen benevezhető. A 
MOB a legutóbbi összesítésében 34 úszó-
val számolt.hí
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Bálint Rajmond háRom évRe íRt alá

A Viitorul elhozza a jövőt
Hétvégi sportműsor

Szerbiában versenyeznek

ATusnad Cycling Team a hét 
végén a Szerbia Körverse-
nyen vesz részt. A csíkszere-

dai csapatot Csicsáky Tamás, Kvasina 
Matija, Lukács Arnold, Sebestyén 
Szabolcs és Ternovsek Marcel képvi-
seli a nemzetközi szövetség verseny-
naptárában 2.2-es szorzóval szereplő 
viadalon.

A szerb körverseny hat szakasz-
ból áll, a versenyzők összesen 774,6 
kilométert tekernek majd. A viada-
lon 22 csapat és összesen 126 spor-
toló állt rajthoz, a versenyen olyan 
neves csapatok is elindultak, mint 

a Katyusa, az LKT Brandenburg, 
a Fidea, az Arbo Gourmetfein, a 
Christina Watches vagy a Team 
Nippo. A versenyen elindult a dán 
Michael Rasmussen is, aki négy al-
kalommal (2004 és 2007 között) ott 
volt a Tour de France-on, 2005-ben 
és 2006-ban a francia körön a leg-
jobb hegymenő lett, míg 2007-ben 
nyolc szakaszon tekert sárgában.

A szerbiai körversenyen a TCT-
ből Marcel Ternovsek egy sprintet 
megnyerve a negyedik helyen zárt, 
a második nap pedig mezőnybe-
futó volt, Kvasina a 36., Ternovsek 

az 56., Csicsáky a 82., Sebestyén a 
110., Lukács a 121. helyen végzett. 
Összetettben Ternovsek a hetedik 
helyen áll.

Tegnap lapzárta után ért véget 
a harmadik, Kragujevac és Bajina 
Bašta közötti 172,6 km-es szakasz. 
Ma a 4. szakaszon a Bajina Bašta és a 
Bosznia-Hercegovinában lévő Pale 
közötti 171,8 km vár a mezőnyre, 
holnap a Milići (Bosznia) és Ruma 
közötti 154 km távot teljesítik a 
sportolók, míg vasárnap a Sremska 
Mitrovica és Belgrád közötti 77,8 
km-rel zárul a szerb körverseny.

asztalitenisz
Holnap 9 órától a csíksze-

redai József Attila Általános 
Iskola tornatermében sorra ke-
rül az országos amatőr asztali-
tenisz-bajnokság, az „Amatur” 
A kategóriás verseny szakasza. 
A szervezők szeretettel várják 
a sportág minden kedvelőjét! 
Benevezési díj: felnőttek 35 lej, 
gyermekek 14 éves korig 10 lej. 
Süti, ásványvíz biztosítva! Irat-
kozás a 0745–313446-os szá-
mon vagy a helyszínen 8.45-ig. 
A rendezvény támogatói: Sza-
badidő Sportegylet, Prima pék-
ség, Mineral Quantum, Nagy-
mama cukrászda.

labdarúgás
Románia-kupa. Ma 18 órától 

rendezik a labdarúgó Románia-
kupa megyei szakaszának döntő-
jét. A fináléban a Szentábrahámi 
Andycom és a megyei bajnok 
Csíkszeredai VSK fog találkozni.

Csík körzeti, 6. liga: ma: 
Csíkcsicsói KSE II. – Csík-
szentimrei TE (18); holnap: 
Csíkszentimrei TE – Csík-
szentdomokosi Garados (18); va
sárnap: Gyergyószárhegyi Bástya 
– Csíkborzsovai SK (14), Csík-
szentléleki SE – Csíkcsicsói KSE 
II. (Csíkszeredában, 17).

Futóverseny
A Nemzetközi Olimpiai Nap 

tiszteletére szerveznek Csíksze-
redában futóversenyt holnap. A 
viadalra benevezni ma 9 és 15 óra 
között lehet a megyei sportigaz-
gatóság Hősök utca 7. szám alatti 
székhelyén, valamint a verseny 
napján 8–9.45 óra között a mű-
jégpálya belső udvarán. A szerve-
zők díjazzák a távot megtevő első 
háromszáz résztvevőt, ezenkívül 
mindenki oklevelet kap. A futó-
versennyel kapcsolatosan bővebb 
információkért a 0266–371772-es 
telefonszámon lehet érdeklődni.

Minden idők egyik legjobb Har-
gita megyei labdarúgójaként a 
csíkszeredai Ilyés Róbertet tart-
ják számon, akinek most komoly 
kihívója akadt. Az alig 19 éves 
székelyudvarhelyi Bálint Rajmond 
egy héttel ezelőtt hároméves 
szerződést írt alá az 1. ligás 
Konstancai Viitorul együttesével. 

– Több hazai, magyarországi, 
sőt egy görögországi másodosztályos 
csapat is érdeklődött utánad, miért a 
tengerparti együttest választottad?

– Az ügyeimet intéző Hadnagy 
Zsolt barátommal hosszasan fon-
tolgattuk, hogy melyik számomra a 
legjobb döntés, végül azért választot-
tuk Konstancát, mert itt nagyon jók 
a körülmények, adottak a feltételek 
a fejlődéshez. A klub Gheorghe 
Hagi tulajdona, biztos háttérrel ren-
delkezik, sok itt a fiatal, feltörekvő 
tehetség, ez ad egy plusz bizonyítási 
vágyat is. Nem mellékesen a szakem-
berek szemmel tartanak, kiugrási 
lehetőség is adódik bőven.

– Jelenleg Udvarhelyen tartóz
kodsz, mi következik ezután?

– Június 20-án kezdődik a 
felkészülés, addig el fog dőlni, mit 
hoz a jövő. Lehet, hogy a klub B 
csapatot indít a másodosztályban, ez 
nekem megfelelne, kölcsön is adhat-
nak, hogy a pályán gyűjtsek tapasz-
talatot, nem a kispadon. Egyelőre 
még semmi sem biztos, csak az, hogy 
van egy hároméves szerződésem.

– Tizenöt évesen mutatkoztál 
be a 3. ligában, igen fiatalon sike
rült „kitörnöd”.

– A Székelyudvarhelyi FC 
utolsó előtti harmadosztályos 
mérkőzésén Medgyesen játszot-
tunk, jól ment a játék, felfi-
gyeltek rám, behívtak az U18-as 
válogatottba. Edzőmérkőzések, 
próbajátékok következtek, Had-
nagy Zsolt sokat segített, több 
ajánlatot is kaptam, de egyik 
sem volt megfelelő. Így tavaly 
ősszel, amikor a bajnokság már 
elkezdődött, elmentem a Hagi 
Akadémiához. Első kérdésük az 
volt, hogy hol voltam eddig, hisz 
emlékeztem rám, ők is felfigyeltek 
játékomra.

– Van példaképed?

– Hm..., talán Xavi Alonso.

– Tehát a Real Madrid a ked
venc csapatod?

– Nem. A Manchester United. 
Már négyévesen focista akartam 
lenni, a bátyám akkoriban sokat 
focizgatott, így én is „lehetőséget 
kaptam”, de hatévesen kezdtem rend-
szeresen edzésekre járni. Az 1999-es 
BL-döntő után született meg a vég-
leges elhatározás.

– Akkor egy BLdöntő az egyik 
álmod?

– Megelégednék egy selej-
tezővel is. Sok minden függ a 
szerencsétől, nem akarok én nagy 
gólokat szerezni, jók nekem a 
gólpasszok, védekező középpá-
lyásként irányítani, szűrni a pá-
lyán. Egyelőre fejlődni szeretnék, 
tapasztalatot gyűjteni. A családom 
maximálisan támogat, köszönet-
tel tartozom nekik, akárcsak az 
összes eddigi edzőmnek, és nem 
utolsósorban Hadnagy Zsoltnak.

– Zajlik az Eb, biztosan nézed. 
Kinek szurkolsz?

– A németeknek és az an-
goloknak. Bár utóbbiak álló fo-
cit játszanak, hiányzik játékukból 
a kreativitás, úgyhogy maradok a 
németeknél.

– Köszönöm, és sok sikert!
szász Csaba



lakás

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

ELADÓ családi ház Csíkrákoson, 
valamint ugyanitt ELADÓ egy 445-ös 
traktor munkavédelmi kabinnal. Tele-
fon: 0740–898268.

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

KIADÓ garzonlakás Csíkszere-
da központjában. Telefon: 0743–
091408.

telek

ELADÓ Csíkmindszenten 12 ár be-
kerített beltelek főút mellett, nagyon 
jó helyen, teljesen szabályos mére-
tekkel, ideális fekvéssel, víz, villany, 
gáz a telken. Telefon: 0722–234840. 
(22087)

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

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

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

jármű

ELADÓ 2003as évjáratú Toyota 
Hilux 2.5 D4D, 4 x 4es, klímás. Tele-
fon: 0722–234840. (22087)

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf IVes, 1.4es, Euro 4es, 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)

ELADÓ 2005ös évjáratú, ötszemé-
lyes, 1.9es dízel papucs Dacia szép, 
megkímélt állapotban, frissen cserélt 
vezérléssel és szűrőkkel, új gumikkal, 
rendezett iratokkal, szép, újszerű bel-
sővel, rozsdamentes állapotban, 5 les 
fogyasztással. Ára: 1950 euró. Csere 
is érdekel. Telefon: 0755–889507, 
0730–206538, 0266–334188, Tusnád.

VÁSÁROLNÉK 2009es évjáratú 
Dacia Logant 1.5 DCi a tulajdonostól. 
Telefon: 0740–536297. (22088)

ELADÓ 2000es évjáratú, full ex
trás, szürke Matiz. Telefon: 0745–
523415. (22066)

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

vegyes

Dr. Mátyás Ferenc fülorrgé-
gész szakorvos rendel Szé kely ud
var helyen, a Templom utca 7. szám 
alatt, hétfőnként 16 órától. Előjegyzés 
a 0744–269708as telefonszámon.

MÉHÉSZEK, FIGYELEM! A szá-
rított bodza virága összezúzva, be-
szórva a méhekre űzi és irtja az at-
kákat! Méhészegyesület. (22084)

SZILÁGYI ERZSÉBET BÍRÓSÁGI 
VÉGREHAJTÓ 2012. június 20án 11 
órai kezdettel nyílt árverésen értékesít: 
egy TAF favontatót – 50 000 lej; egy 
függőleges gattert – 40 000 lej; egy 
szalagfűrészt – 1000 lej; egy összetett 
körfűrészt – 13 000 lej; egy daraboló 
körfűrészt – 5000 lej. Érdeklődni le-
het az iroda székhelyén: Csíkszereda, 
Nicolae Bălcescu u. 2/12. szám alatt. 
Telefon: 0266–314956, 0740–021800. 
(22083)

ELADÓ 110 hevederlemez; 30 he-
vederléc (2–2,5 m) lekezelve; 4 vastag 
falú (Ø70/3 m/ 5 mm) vascső kapu-
nak. Telefon: 0741–433185. (22064)

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

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

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

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

állás

Csíkszeredai autószervizbe AL-
KALMAZOK tapasztalattal rendel-
kező autószerelőket. Amit ajánlunk: 
kiváló bérezés, teljesítményará-
nyosan, felső határ nélkül; fiatal 
csapat, kiváló szakemberek és 
emberek; minden igényt kielégítő 
munkakörülmények. Önéletrajzo-
kat az autoservice1996@yahoo.
com email címre kérjük elküldeni 
2012. június 30ig. Minden pályá-
zatra válaszolok.

Fiú szakácssegédet ALKALMA-
ZUNK. Telefon: 0727–919041.

szolgáltatás

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

VÁLLALUNK szobafestést, mázo-
lást (lépcsőházakat is), gipszkartono-
zást, csempézést, szalagparkettázást, 
hőszigetelést, valamint teljes körű la-
kásfelújítást igény szerint vagy saját 
ötletekkel. Anyagbeszerzésben segí-
tünk. Telefon: 0756–493656. (22079)

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

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

VÁLLALUNK kedvezményes áron 
szobafestést, mázolást (lépcsőháza-
kat is), glettelést, gipszkartonozást, 
csemperakást, hőszigetelést, szalag-
parketta lerakását, valamint teljes 
körű lakásfelújítást igény szerint vagy 
saját ötleteinkkel. Anyagbeszerzésben 
besegítünk. Telefon: 0756–493656. 
(22000)

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

Szőnyegmosást VÁLLALOK Csík-
szeredában. Telefon: 0748–376959.

köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik drága halottunk,

BIRTA GYULA

temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek és a nehéz per-
cekben mellettünk álltak. A gyászoló 
család.

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk év-
folyamtársunk,

PÁLFFY IBOLYASZIKSZAI

halálhíréről. Ezúton fejezzük ki őszin-
te részvétünket a gyászoló család-
nak. Az 1955ben végzők.

megemlékezés

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

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
június 9re,

BÚZÁS LÁSZLÓ
közgazdász

halálának 2. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. június 
16án 19 órakor lesz a csíkszeredai 
Szent Ágostontemplomban. Em-
lékét örökre megőrizzük. Szerettei. 
(22076)

Fájó szívvel emlékezünk

özv. BARTOS ISTVÁNNÉ
Fodor Emmára

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. június 
16án reggel 7 órakor lesz a Szent 
Kereszttemplomban. Emlékét örök-
re szívünkben őrizzük. Pihenése le-
gyen csendes! Szerettei. (22085)

Fájó szívvel emlékezünk felejt-
hetetlen halottunk,

SZAKÁCS LÁSZLÓ

halálának 3. évfordulóján. Áldott le-
gyen az anyaföld, amelyben fáradt 
tested pihen! Emléked szívünkben 
örökre megőrizzük. A gyászoló csa-
lád. (22072)

Viszontlátásra: 
mondom mégis, mégis.
Viszontlátásra a földnek porában,
viszontlátásra az égi sugárban.
Viszontlátásra a hold udvarán,
vagy a Tejút valamely csillagán.
– „Vidám viszontlátásra” 
mégis, mégis!

Reményik Sándor

50 éves érettségi találkozónk 
alkalmával kegyelettel emlékezünk 
elhunyt tanárainkra:

SZÁVA ANTAL
RÁKOSSY ZOLTÁN

VAJNA CSISZER TERÉZ
KERESZTES ZOLTÁN

BALÁSY JENŐ
BALÁSY LÁSZLÓ

(okt. mester)
GONDOS ANTAL
KACSA MÁRTON,

valamint osztálytársainkra:
FINNA ILONA

ORBÁN ENDREDÉNES
TOMPA LUJZA.

Az 1962ben végzett csíkszent már
toni diákok. (22046)

Hirdetések

Fájó szívvel em-
lékezünk 2001. június 
15re, drága jó édes-
anyánk,

BÁLINT IGNÁCNÉ
Lukács Ilona

halálának 11. évfordulóján.

Múlnak az évek, és mi 
nem láthatunk többé téged,
titokban sokszor sírunk 
még érted.
Ha nem is vagy 
már közöttünk többet,
akkor is része vagy életünknek. 
Temető csendjében 
pihen fáradt testem,
imádságotokban őrizzetek engem.

Szerettei – Székelyudvarhely.

Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad.
De vérrubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.

Wass Albert

Fájó szívvel em-
lékezünk 1992. június 
15-re,

id. DEMETER BÉLA

halálának 20. évfordulóján. Drága 
emlékét örökre megőrizzük. Nyu-
godjál békében! Szeretteid – Csík-
szereda. (22065)
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A GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L.
a Secotrans-Ind Kft. jogi felszámolói minőségében nyílt kikiáltásos árverés 
révén eladja az adós tulajdonába tarozó alábbi javakat:
 P802-es kotrógép, 16,5 tonna, gyártási év 1991 – értéke 17 500 lej.
Ilyen feltételek közepette a GENERAL MIR CONSULT S.P.R.L. 2012. 

június 21-én 12 órakor megszervezi a székhelyén (Csíkszereda, Testvériség su-
gárút 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész) a javak nyílt kikiáltásos árverés útján 
történő eladását. Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek letétbe 
kell helyezniük a kikiáltási ár 10%-át képező garanciát legalább egy órával a 
kezdés előtt és be kell fizetniük a 150 lejes részvételi illetéket. 
Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén, a 0266–310940-es és a 

0744–362148-as telefonszámokon vagy a 0266–317373-as faxszámon.

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

hirdetés

hargitanépe 

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

Újabb döntetlent ért el az olasz 
labdarúgó-válogatott az Európa 
Bajnokság C csoportjának teg-
nap késő délutáni mérkőzésén 
Horvátország ellen. A csoport-
ból még mindkét gárda tovább-
juthat.

Az olaszok Pirlo szabadrú-
gásgóljával szereztek ve-
zetést a 39. percben, majd 

az immár három találatnál járó 
Mandzukic a 72. percben egyenlí-
tett. A két együttes ezt megelőző-
en ötször találkozott azóta, hogy 
Horvátország függetlenné vált 
1991-ben, és az olaszok egyszer 
sem tudtak győzni, továbbá a leg-
utóbbi öt Eb-n vagy világbajnok-
ságon az itáliai gárda egyszer sem 
járt sikerrel a második fellépésén.

A horvátoknak így négy, az 
olaszoknak pedig két pontjuk 
van. A csoport másik esti mér-
kőzésén a címvédő spanyolok az 
írekkel játszottak, amely lapzárta 
után ért véget.

Veszélyben a hollandok
A német labdarúgó-válogatott 

szerdán este Mario Gomez két 
góljával 2–1-re nyert a holland 
csapat ellen a B csoport 2. fordu-
lójában. A németek így közel ke-
rültek a továbbjutáshoz, ugyanis 

a zárófordulóban elég pontot sze-
rezniük a dánok ellen, vagy a hol-
landoknak a portugálok ellen. A 
vb-ezüstérmes Oranje ugyanak-
kor már csak akkor juthat tovább, 
ha legyőzi a portugálokat, és a né-
metek nyernek a dánok ellen.

Sport

> Büntetnék az oroszokat. Az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bi-
zottsága pénzbüntetéssel és felfüggesztett 
pontlevonással sújtotta az Orosz Labdarú-
gó-szövetséget (RFS) szurkolóik Eb-n ta-
núsított viselkedése miatt. Az RFS-nek 120 
ezer eurót kell fizetnie az orosz szurkolók 
botrányos viselkedése miatt, az UEFA emel-
lett a következő Eb-selejtezőkre érvényes, 
felfüggesztett pontlevonással sújtotta az 
orosz válogatottat. A szbornaja hat pontnak 
lesz kénytelen búcsút inteni, amennyiben a 
2016-os kontinenstorna kvalifikációjának 
végéig újabb botrányt okoznak hívei. A 
büntetést az orosz–cseh mérkőzésen (4–1) 

tapasztalt rendbontás miatt rótta ki az eu-
rópai szövetség. Az orosz szurkolók tiltott 
jelképeket ábrázoló transzparensekkel jelen-
tek meg a találkozón, pirotechnikai eszközö-
ket használtak, valamint összeverekedtek a 
rendezőkkel. Az orosz szövetségnek három 
napja van fellebbezni a döntés ellen, de már 
jelezték, élni fognak vele. „Az embernek em-
bernek kell maradnia, minden körülmény 
között” – mondta ezzel kapcsolatban Szergej 
Furszenko, az orosz szövetség elnöke.

> Magyar huligánt is letartóztattak. 
Egy magyart is letartóztattak Varsóban a 
keddi Lengyelország–Oroszország Eb-mér-

kőzést megelőző szurkolói összecsapások 
után – adta hírül a helyi önkormányzat, 
amely számot vetett a rendbontás sérültje-
iről és őrizeteseiről. Kedden több mint 180 
embert tartóztattak le, a 156 lengyel mellett 
24 oroszt, továbbá egy-egy spanyolt, algériait 
és magyart. Több mint ötven embert kellett 
kórházba szállítani, a 24 súlyos sérült között 
14 orosz, egy-egy német, pakisztáni és ame-
rikai volt. Tízen reggelig a kórházban ma-
radtak. A lengyel rendőrség 7000 emberét 
vetette be kedden Varsóban.

> Abidál a díszvendég. A Francia Lab-
darúgó-szövetség (FFF) meghívta Éric 

Abidalt, az áprilisban májátültetésen áteső 
válogatott védőt a svédek elleni, jövő ked-
di Európa-bajnoki mérkőzésre Kijevbe. Az 
FC Barcelona balhátvédje alapembernek 
számít a francia együttesben, ám betegsége 
miatt Laurent Blanc kapitánynak le kellett 
mondania a játékáról. A 61-szeres váloga-
tott védőnek tavaly tumort távolítottak el 
a májából, majd néhány hónappal később 
már pályára lépett a Manchester United 
ellen megnyert Bajnokok Ligája-döntő-
ben. Ennek ellenére transzplantációra volt 
szüksége, áprilisban került sor az átülte-
tésre. A donor a játékos unokatestvére, 
Gerard volt.hí
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„Meglepetés”: olasz iksz
Eredmények

B csoport: Portugália – Dánia 3–2 (2–1) /Pepe (24.), Helder 
Postiga (36.), Varela (87.), illetve Bendtner (41., 80.)/; Németor-
szág – Hollandia 2–1 (2–0) /Gomez (24., 38.), illetve van Persie 
(73.)/. A csoport állása: 1. Németország 6 pont, 2. Dánia 3, 3. Portu-
gália 3, 4. Hollandia 0.

C csoport: Olaszország – Horvátország 1–1 (1–0) /Pirlo (39.), il-
letve Mandzukic (72.)/. A Spanyolország – Írország találkozó lapzárta 
után ért véget. A csoport állása: 1. Horvátország 4 pont, 2. Olaszország 
2, 3. Spanyolország 1, 4. Írország 0.

A hétvégi műsor: ma, D csoport: Ukrajna – Franciaország (19, 
Dolce Sport és M1), Svédország – Anglia (21.45, TVR1 és M1); 
holnap, A csoport: Csehország – Lengyelország (21.45, Dolce Sport 
és Sport1 HU), Görögország – Oroszország (21.45, TVR1 és M1); 
vasárnap, B csoport: Dánia – Németország (21.45, TVR1 és Sport1 
HU), Portugália – Hollandia (21.45, Dolce Sport és M1).
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programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filmeket te-

kinthetik meg az érdeklődők a Relax Caffe 
Club 3D-s mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): G-Force - Rágcsávók, 
Féktelen harag, Hupikék törpikék, Megaagy és 
Fűrész.

Plakátkiállítás
Ma 9 és 14 óra között még látogatható a 

Bocskai István Közösségi Házban a Liszt Fe-
renc életútját bemutató plakátkiállítás. A pla-
kátok, amelyek kicsinyített változatai a Liszt 
emlékév alkalmával a budapesti Művészetek 
Palotájában bemutatottaknak, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem udvarhelyi tagozatán ta-
nuló péceli cserediák, Rigó Csaba Dániel jó-
voltából kerültek Udvarhelyre.

Festészeti kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési For-

rásközpont előadótermében július 6-ig még 
megtekinthető Căbuz Andrea fiatal marosvá-
sárhelyi festő egyéni tárlata.

Lepkeház
Romániában, Parajd községben elsőként 

hozott létre állandó lepkeházat a székelyud-
varhelyi Vulticulus Földrajzi Társaság. A léte-
sítmény hasonló a tavaly a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeumban kialakított, idő-
szakos lepkeházhoz, kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínál. Lá-
togatni naponta 9 és 19 óra között lehet. A 
belépti díj gyerekeknek és diákoknak 6 lejbe, 
felnőtteknek 7 lejbe kerül.

HIRDETÉS

ma

Péntek
Az év 167. napja, még 199 nap van hát-

ra az évből. Napnyugta ma 21.01-kor, nap-
kelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
ma Jolán, holnap Jusztin és Arany, va-

sárnap pedig Laura és Alida nevű olvasóin-
kat, valamint mindazokat, akik ma ünnep-
lik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A Jolán Dugonics András névalkotása, 

jelentése: jó leány. A Jusztin a Jusztusz tovább-
képzett alakja, a magyar eredetű Arany jelenté-
se aranyos, aranyműves. A latin eredetű Laura 
jelentése: babérfa, babérkoszorú, míg a német 
eredetű Alida jelentése nemes. 

Június 15-én történt 
1682. Thököly Imre gróf, későbbi erdé-

lyi fejedelem (1690), Munkácson feleségül 
vette I. Rákóczi Ferenc özvegyét, Zrínyi 
Ilonát. 

Június 15-én született 
1797. Brassai Sámuel polihisztor 
1928. Tábori Nóra, színésznő
1939. Lőrincz L. László orientalista, 

író, műfordító 

Június 15-én halt meg 
1889. Mihai Eminescu román költő 
1893. Erkel Ferenc zeneszerző, a nemze-

ti opera megteremtője, a magyar Himnusz 
megzenésítője

1947. Bronislaw Huberman lengyel szár-
mazású hegedűművész 

a nap vicce

Matekórán a tanárnő feltesz az osztály-
nak egy kérdést:

– Gyerekek, mi történik, ha ül három 
galamb a fán és lelövünk onnan egyet?

Pistike majd kiesik a padból, úgy jelent-
kezik, tanárnő fel is szólítja:

– Természetesen egy sem – mondja Pis-
tike.

– Hogyhogy egy sem?
– Mert lelövünk egyet, a többi megijed 

a durranástól, és elszáll.
– Nagyon tetszik a gondolatmeneted 

Pistike, de én nem erre gondoltam, mert 
matematikailag szerintem kettő marad ott.

Megy tovább az óra, a vége felé Pistike 
ismét jelentkezik:

– Tanárnő, én is kérdezhetnék valamit?
– Persze, kérdezz nyugodtan.
– Megy három nő az utcán, mind a há-

rom fagyit eszik, az egyik nyalja, a másik 
harapja, a harmadik szopja. Tanárnő sze-
rint melyik a férjezett?

Tanárnő irul-pirul, de mégis válaszol:
– Szerintem, amelyik szopja.
– Szerintem meg az, amelyiken jeggyűrű 

van, de nagyon tetszik a tanárnő gondolko-
dásmódja!

www.parapista.com

– Erőst sok magánál a gaz, szomszéd!
– No, hát azt termesztek éppen!

para

HIRDETÉS
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skandi pályázati szelvény 2012. június 15.

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

A hippi csimpánzok titkai

Egy nemzetközi kutatócsoport meg-
fejtette az utolsó nagy emberszabású 
majom, a bonobó genomszerkezetét, 

így lehetővé vált a három közeli rokon, a 
csimpánz, a bonobó és az ember genomjának 
összehasonlítása.

A bonobó (Pan paniscus) az utolsóként 
felfedezett emberszabásúmajom-faj. Társas 
viselkedése gyökeresen eltér csimpánz roko-
naitól. Míg az északi parti csimpánzoknál 
heves harcokkal járó hím dominancia ural-
kodik, addig a bonobóknál a jóval békésebb 
nőuralom a jellemző. A bonobók megosztják 
egymás közt a táplálékot, és a társas kapcsola-
tokat játékkal és meglehetősen szabados sze-
xuális viselkedéssel erősítik.

Az ember, a csimpánz és a bonobó közös 
őstől származik, amely nagyjából 6 millió éve 
élhetett Afrikában. Ekkortájt következett be az 
emberi vonal elválása a közös őstől. A bonobók 
a közösülést is nagyon kötetlenül kezelik, akár 
egy kézfogást, innen kapták a „hippi csim-
pánzok” becenevet. A közösülés sokszor nem 
szolgálja a szaporodást, és azonos nemű párok 

között is előfordul. A vizsgálatokból kitűnik, 
hogy az emberi genom 1,6 százaléka közelebbi 
rokonságban áll a bonobó genomjával, mint 
a csimpánzéval. Annak megállapítása, hogy 
az emberi genom mely részei közösek a többi 
főemlősével, segíthet a kutatóknak meghatá-
rozni a más fajokkal nem közös szekvenciák 
meghatározását, azaz azokat, amelyek egyedi-
vé teszik az embereket a főemlősök között.

„A bonobó genomja megismerésének az 
igazi előnye az, hogy leszűkíthetjük a listát” – 
mondta Ajit Varki biokémikus. A kutatók azt 
tervezik, hogy további több tucatnyi bonobó, 
csimpánz és gorilla genomszekvenciáját hatá-
rozzák meg, így pontosítva az eredményt.

A fotót Málnási Szabolcs, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Változékony, napos idő várható, csapadék nem 
valószínű a térségben. Az északi, északkeleti szél 
gyakran megerősödik. Melegfronti hatás jelent-
kezhet az arra érzékenyeknél. 

Hetekig forgolódott és hánykolódott, 
sokszor egekig szökött pulzusa. Hol libabő-
rösen, hol bágyadtan figyelte sorsa alakulá-
sát. Többen le is mondtak róla. Odalett, el-
veszítettük – paráztak. Aztán vizes lepedő-
be csavarták, és adtak neki egy pirulát. Láss 
csodát, használt a vasárnapi gyógyszer, 
elmúlt a város láza. Nyoma sincs a hideg-
rázásnak, izzadásnak vagy keringési za-
varnak. Ismét visszasüppedt kispolgári, kis-
városi nyugalmába. Újból hallom ablakom 
alatt a madarakat – eddig minden estémet 
a városban cirkáló Kormorán szépítette –, 
és lassan a várost is kitakarják, eltüntetik az 
oda nem illő ARCulati elemeket. A napok-
ban, bár egy pillanat erejéig, lettem volna 
ipari alpinista. Ők nagy embereket emel-
tek még magasabbra, majd ugyanolyan 
könnyedséggel buktatták is őket. De lettem 
volna cigányasszony is – ma azt végzik, 
amiért tegnap még keményen büntettek: 

plakátokat tépdelnek, rendelésre. És lettem 
volna a Városháza órája is. Mit tudott ő a 
lázról, a város bajáról? Egy hónapja csak 
népdalokat énekel. Minden lettem volna, 
csak áldozat nem, mert mi valami istenver-
te módon úgy vagyunk kódolva, hogy nem 
tudunk veszíteni. Legalábbis nem méltóság-
gal, és nem felemelt fejjel. Úgy tartják, ha a 
csatát elveszted, önmagadat is elveszted. De 
azt is hallottam, hogy nincs az a mélység, 
ahonnan egyesek ne tudnának felkapaszkod-
ni. Szerencsére nálunk senki sem veszített. 
Ebben nagyon jók vagyunk: csak kérdezd, és 
elmondják, hol, mikor, hogyan és ki(k) felett 
győzedelmeskedtek. Apropó város, szóljon 
valaki már a fékbuk trolloknak, hogy vége a 
láznak, ne küldjék továbbra is varázsszerei-
ket, már meggyógyították a várost. Dőljenek 
hátra, nyugodjanak meg. Kapcsolják be a 
tévét, ne zavarjanak. Most már van időnk, 
elhasználnánk az ajándékóvszereket. 

Ne zavarjatok,  
elhasználnám az ajándékokat!

                 villanás n Máthé László Ferenc

skandi  készÍtette: benedek enikő
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Paul Hauck
amerikai író, pszichiáter 
egyik gondolatát idézzük

„Aki szembenéz  
a félelmeivel, ... (befejező 

rész a rejtvényben)!
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