
A vendégeknek nyoma sincs. Nem virágzik a turizmus

Nagyobb állományra kértek 
támogatást a gazdák 112 5Életveszélyes villanyvezeték

 a mező közepén
Megújuló 
biciklisávok

HIRDETÉS

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4595
1 amerikai dollár USD 3,5530
100 magyar forint HUF 1,4983
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 hargitanépe népenépeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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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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FELKÉSZÍTŐ ORVOSOKNAK, 
GYÓGYSZERÉSZEKNEK

Online recept
Július elsejétől bevezetik az elekt-

ronikus receptfelírást, ami azt je-
lenti, hogy az orvosok online 
rendszerben írják fel a páci-
enseik számára szükséges or-
vosságokat, a patikusok pedig ebből 
a rendszerből veszik ki az adatokat.

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. > 7. oldal

A MÉHEKKEL ISMERKEDNEK

Méhészet 
diákoknak

Méhészruhába bújva a mé-
hek életével, a méhészke-

déssel és a mézkészítés lépéseivel 
ismerkedhetnek meg a csíksze-
redai kisdiákok a Virtus Vivens 
Egyesület napokban zá-
ródó ismeretterjesztő pro-
jektje révén. A program 
ugyanakkor a mézfogyasztást is 
népszerűsítené.

„Meglepetés”: 
olasz iksz

Újabb döntetlent ért el az olasz 
labdarúgó-váloga-

tott az Európa Bajnokság 
C csoportjának tegnap 
késő délutáni mérkőzésén Horvát-
ország ellen. 
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> Lesz piknikezőhely, de még nem 
tudni, hol. Nem tudni még, hol lesz az az 
önkormányzat által kialakított és kiépített 
piknikezőhely Csíkszereda környékén, 
ahová az emberek a pikniktörvény előírá-
sai szerint a megfelelő körülmények között 
folytathatnak szabadidős tevékenységeket. 
Mint ismeretes, a március végén megjelent 
pikniktörvény szabályozza azokat a szabad-
idős tevékenységeket, amelyek különböző 
zöldövezetekben többek között tűzgyújtás-
sal és szemeteléssel járnak. Az 54-es számú 
törvény legfontosabb pontja, hogy ezentúl 
csak az erre a célra kijelölt területeken lehet 
piknikezni, ellenkező esetben pénzbírságot 

is kiróhatnak. A jogszabály értelmében az a 
szabadidős tevékenység minősül piknikezés-
nek, amelyet egy vagy több személy szervez 
nyilvános területen, és ami élelmiszer- és/
vagy italfogyasztással, valamint tűzrakással 
jár. A törvény próbál gátat szabni annak, 
hogy a piknikezők bárhol tüzet rakhassanak 
és szemeteljenek. – Nem kötelez minket a 
törvény piknikezőhely kiépítésére, azonban 
a terveink között szerepel. Még keressük 
a helyet, ahol az előírásoknak megfelelő 
piknikezőhelyet tudnánk kialakítani. Elő-
ször a zsögödi részen képzeltük el ennek a 
területnek a kialakítását, a helyszín azonban 
egyelőre egyeztetés tárgyát képezi – mondta 

el kérdésünkre Szőke Domokos, Csíkszere-
da alpolgármestere. – Amint meglesz ez a 
hely, úgy a törvény előírásai szerint fogjuk 
ezt kialakítani – mondta az elöljáró.

> Késsel támadt az erdészre. Késsel tá-
madt egy 17 éves � atalember Csíkszentim-
rén egy erdészre. A tusnádi � atal fér�  hátul-
ról támadt rá késével az erdészre, miközben 
az egy engedély nélkül gombászó csoport 
tagjait próbálta igazoltatni a szentimrei 
közbirtokosság erdejében. Az erdészt hátán 
szúrt sebbel szállították a csíkszeredai kór-
házba. A testi sértés elkövetésével gyanúsí-
tott � atalember szabadlábon védekezhet.hí
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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 K� . (� skális lakhelye: Korond 1469/A, Har-
gita megye, � skális 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 be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés 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 � skális 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 adó� zető meghallgatása.

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

CSÍK

A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉST SEGÍTIK A VÁROSBAN

Megújuló biciklisávok

Negyvenkilenc biciklitartóval 
bő vül Csíkszereda az elkövet-
kező időszakban, a városháza 
jó vá hagyását követően, a Zöld 
Szé kely Föld Egyesület akciójá-
nak köszönhetően. Emellett a 
kritikus szakaszokon a kerék-
párutakat és járdákat is javít-
ják, mivel ezek is szerepelnek 
a városháza út- és járdajavítási 
tervében, aminek megvalósítá-
sát jövő héten kezdik el.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Csonta László, a Zöld Szé-
kelyFöld Egyesület elnöke 
javaslatot nyújtott be tegnap 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nál biciklitárolók elhelyezésére. Az 
elbírálás függvényében a város mint-
egy 26 helyszínén 49 biciklitárolót 
helyeznének el a forgalmasabb része-
ken. A tárolók kivitelezési munká-
latait a Zöldszékely Alapból � nan-
szíroznák. Így a Tudor és Jégpálya 
negyedekben, a Kossuth utcában és 
a Temesvári sugárút több szakaszán 
is helyeznek el fémből készült kerék-
pártartókat a nyár folyamán. A Pe-
tő�  utca egyelőre kimarad ebből az 
akcióból a jelenleg folyó térrendezési 
munkálatok miatt – tudtuk meg a 
Zöld SzékelyFöld egyesület vezető-
jétől, Csonta Lászlótól.

– Az elemek egy részét már 
megrendeltük, jelen pillanatban is 
készülnek, és reméljük, hogy mire 
megérkezik a várostól a javaslatunk 
elbírálása, ezeknek az elemeknek 
nagy részét már ki is tudjuk he-
lyezni a tervezett útszakaszokon. 
Több mint két hete már a Piac 
utca bejáratához, a Korall üzlet elé 

helyeztünk el egyelőre kísérleti jel-
leggel négy biciklitartót, amelyből 
egyet már el is kellett szállítanunk, 
ugyanis valakik egy részéről leka-
parták a festéket. Emiatt újrafest-
jük, ezt követően pedig visszahe-
lyezzük. Természetesen a többi bi-
ciklitározót is karbantartjuk, mivel 
kötelességünknek érezzük ezek jó 
állapotban való megőrzését. Remél-
jük, hogy a lakosság is így gondolja, 
hiszen értük helyezzük el ezeket, le-
gyen ahová lekötni a kerékpárokat 
a rövidebb megállók, pihenők vagy 
éppen ügyintézés miatt – részletez-
te Csonta.

Megjavítják a lefolyókat
Nem kevés bosszúságot okoznak 

időnként a kerékpározóknak azok a 
kerékpársávok, amelyeken az esővíz-
elvezető-csatorna meghibásodott, a 
fémből készült fedelei eltörtek, meg-
hajlottak vagy eltűntek. A kilazult 
elemek miatt például a Márton Áron 
utcában található kerékpársáv mel-
letti járdákon haladóknak gyakran 
üti meg a fülét a kerékpárosok döc-
cenése, amint a hibás szakaszokon 
haladnak át. Az egyik megkérdezett 
kerékpáros szerint a vékony kerekű 
kerékpárok gazdái nagyobb sebes-
ségnél akár maradandó kárt is szen-
vedhetnek egy ilyen döccenés során, 
vagy éppen a kifordult fémszerkezet 
tehet kárt a gumiban. A terepbrin-
gák bírják a gyűrődést, azokat nem 
kell félteni – tette hozzá.

– A jövő héten kezdődő út- és 
járdajavítási munkálatokba ezeket 
is befoglaltuk, megvan a megoldás 
helyreállításukra – mondta el meg-
keresésünkre Szőke Domokos, Csík-
szereda alpolgármestere.

NEMZETKÖZI TANÁR- 
ÉS DIÁKIGAZOLVÁNYOK

Kedvezményeket 
biztosítanak

Százhúsz országban biztosít 
kedvezményt a tömegközleke-
désben, diákszállóknál a nem-
zetközi tanár- és diákigazol-
vány, amelyet tavaly több mint 
ötvenen igényeltek Hargita me-
gyéből. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tizenkét éves kortól igé-
nyelhető a nemzetközi di-
ákigazolvány. A tapasztalt 

utazók szerint megéri kiváltani az 
idén 35 lejbe kerülő igazolványt, 
mert annak felmutatásával ked-
vezményeket lehet kapni a világ 
különböző országaiban a tömeg-
közlekedési eszközökön, akár 
vonat- és repülőjegyet is lehet ol-
csóbban vásárolni. Sok diákszálló-
ban, hostelben szintén olcsóbban 
lehet megszállni, és a múzeumok 
jó része is kedvezményes jegyet ad 
az igazolvány tulajdonosának. 

A nemzetközi diákigazolvány 
igényléséhez szükséges iratok a 
következők: igazolás az iskolától, 
ahol a diák tanul vagy az ellenőr-
ző könyv másolata, személyazo-
nossági igazolvány másolata, egy 
igazolványkép. Tanárigazolványt 
főállású tanárok kaphatnak. Ne-
kik munkahelyi igazolás, személy-
azonossági igazolvány másolata, 
fénykép szükséges az igazolvány 
kiállításához. Mind a tanár-, 
mind a diákigazolvány elkészítése 
35 lejbe kerül.

Az iratokat a Csík Terület I� ú-
sági Tanácsánál kell leadni mun-
kanapokon 8–16 óra között, az 
igazolványokat a Student Travel 
kolozsvári irodájában készítik el. 
A tapasztalat szerint postázással 
együtt kb. 5 nap alatt készülnek 
el az igazolványok, de amint Koz-
ma István, a CSTIT munkatársa 
elmondta, előfordult már, hogy 
sürgős esetben, gyorspostával ha-
marabb megkaphatta az igénylő

Ami a visszajelzéseket illeti, 
diákok arról számoltak be, hogy 
megérte kiváltani az igazolványt. 
Tavaly több mint ötvenen igé-
nyelték a diákigazolványt, és a va-
kációra készülődő � atalok közül 
már idén is többen jelentkeztek a 
CSTIT irodájában. 

HIRDETÉSEK

Megrongált esővízlefolyó. Bosszú forrása FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD
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Azt fogják mondani, kárörvendő vagyok, balliberális vagy 
mi, pedig dehogy. Tudom, elesett, meggyengült embert nem il-
lik fenéken billenteni, nem is tervezem ezt Szász Jenővel. Van 
most elég baja szegénynek. Merthogy úgy megroppant az általa 
kitalált párt, hogy még a Duna-parti kupolás ház is belereme-
gett, arról nem is beszélve, egy kisebb afrikai köztársaság éves 
bruttó nemzeti össztermékének megfelelő kampányköltségei is 
elúsztak. Más kérdés, hogy jutott is, maradt 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 er-
délyi magyar jobboldali szavazókat is megosztotta, sőt immár a 
Fideszt is. (Itt azért nyitok egy zárójelet: felelőtlenül, összevissza 
azért ne használjuk a bal- és jobboldali kifejezéseket, hiszem, 
hogy az RMDSZ-re szavazók nem mind egytől egyig balol-
daliak, nem mind mocskos kommunisták...) Más kérdés, hogy 
Szász szerint Tőkésék osztották meg a magyarságot, ők nyúlták 
le a fehér sakkbábuk egynegyedét. Tény: Szász és csapata még 
csak remire sem tudta menteni a sakkpartit, ennek ellenére ne 
feledjük, továbbra is ő a második legeredményesebb erdélyi ma-
gyar párt vezetője, a még talpon álló bábuk királya vagy király-
nője, ahogy tetszik. Ilyen megközelítésből érthető: hiába seperték 
le kétszer is a sakktábláról, nem hajlandó lemondani, újra és 
újra visszatérne, de nem ám egyszerű parasztként...

Szász elutasítottsága az egeket verdesi, de nélküle valószínűleg 
még ennyire sem futotta volna a cigányok által nemes egyszerű-

séggel csak karácsonyfásoknak becézett párttól. Szász kvalitásait 
azért el kell ismerni. Sok-sok sakkpartit levezényelt már, s a kam-
pány utolsó napján is olyan zseniális húzással állt elő Udvarhe-
lyen, 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 választópolgáro-
kat, akik siettek Buntára pecsételni, viszont ugyanazzal a lépéssel 
maga mögé utasította a néppárt lelkes, de naiv csapatát. Szász 
számára pedig ez volt a választások tétje: második lenni minden 
fronton, az csak hab a tortán, hogy hét településen nyert is a jelölt-
jük. 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 kinö-
vő 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 harmadikat favori-
zálják ezután, akkor négy év múlva csak azt mondhatja el ma-
gáról a polgári pártelnök, hogy győzött.

Nyolc lépésből adott mattot a Kossuth utcai Reneszánsz ká-
vézóban Molnár Mikinek, az udvarhelyi MPP elnökének.

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

Sakkparti
           NézőpoNt n Jakab Árpád

hargitanépe

Kimutathatóan több színházje-
gyet és bérletszelvényt váltott 
a lakosság a Csíki Játékszín 
idei évadában, mint a koráb-
bi években. Parászka Miklós 
színházigazgató a nyári szüne-
tet követően az intézmény mű-
sorstruktúrájának bővítésével 
folytatná a munkát, amely egy 
komoly gyermekszínházi rend-
szer kiépítését jelenteni, illetve 
dédelgetett álmai között sze-
repel egy gyermek- és ifjúsági 
fesztivál létrehozása is. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Lévén, hogy Parászka Miklós 
színházigazgató a Maros-
vásárhelyi Színművészeti 

Egyetem oktatója, következete-
sen számon tartja az évfolyamok 
munkáit, és a végzős színész és 
rendező szakos hallgatók közül 
többen kapnak meghívást a Csí-
ki Játékszínhez. Az idei évadban 
különösen érzékelhető volt ennek 
hatása, sok fiatal tehetséges szí-
nész és rendező dolgozott a tár-
sulatnál.

– Következetesen figyelünk 
arra műsorpolitikánkban, hogy 
minden évadban pályakezdő ren-
dezők is megmutatkozzanak szín-
házunkban. Az előző évadban 
Vargyas Márta, idén pedig Porogi 
Dorka volt vendégrendezőnk, 
utóbbit a következő szezonra is 
visszahívtam egy újabb munkára 
– mondta Parászka.

A 2012–2013-as évadra is 
folynak már az egyeztető tárgya-
lások, színészekkel és rendezőkkel 
egyaránt, köztük a már említett 
Vargyas Mártával, és szerző-

dést hosszabbított az intézmény 
Bende Sándor színésszel, akit eb-
ben az évadban ismerhetett meg a 
nagyérdemű.

– Továbbra is szeretnénk, 
hogy némely előadásokra rangos 
és korban is előttünk járó ven-
dégszínészeket hívjunk, mert mi 
még mindig nagyon fiatal társu-
lat vagyunk. Az ő művészetük 
többletet tud hozni közönségünk 
számára, nem beszélve arról, hogy 
szakmai tapasztalataik által gaz-
dagítják a mi társulatunkat is – 
fogalmazott a jövő évad terveiről 
az igazgató.

Folytatják a bábszínházi 
programot
Új műfajban, bábszínházi elő-

adással is készült az idei évadban a 
Csíki Játékszín társulata, Parászka 
Miklós színházigazgató korábban 
azt nyilatkozta lapunknak, hogy 
tapasztalatai szerint a gyermek-

közösségek megszólítása színházi 
szempontból hiányos vagy elma-
rad, ezért tűzte ki célul komoly 
gyermekszínházi rendszer kiépí-
tését Csíkszeredában. Korábbi 
kijelentéseit igazolva az igazgató 
elmondta, a következő évadban is 
folytatja intézményük a bábszín-
házi programot.

– Dédelgetjük egy gyermek- és 
ifjúsági színházi fesztivál szerve-
zésének gondolatát. Egy színház 
arculatát a legjobban az fejezi ki, 
ha van fesztiválja, amely mint egy 
névjegy, elmondja, kik vagyunk, 
mit akarunk a szakmával és a vi-
lággal kezdeni. Meggyőződésem, 
hogy Csíkszeredában a gyermek- 
és ifjúsági színházi fesztivál mint-
egy krédója lehetne színházunk-
nak. Egyelőre még nem alakultak 
ki a feltételek, de gyermeklétszá-
mát tekintve Csíkszereda ideális 
helyszín lenne ennek a rendez-
vénynek – mondta az igazgató.

Elképzeléseit alátámasztja, hogy 
az intézmény bérletrendszerének a 
felét az ifjúsági és gyermekbérletek 
adják.

Szép számú nézőközönség
Az előző két évben a színház-

jegyek árának emelkedése és a 
lakosság gazdasági helyzete érez-
hetően befolyásolta az intézmény 
nézőszámának alakulását, idén 
viszont ez a folyamat megfordul-
ni látszik, kimutathatóan több 
színházbérletet és jegyet adott el 
a kulturális intézmény.

– Pillanatig megijedtem má-
jusban, mert néhány előadásunk 
alulnézett volt, de most júliusban 
például a Búzakalász előadásain 
gyönyörű telt házaink vannak – 
nyilatkozta az igazgató.

Az eladott bérletek és szín-
házjegyek előadásokra lebontott 
aránya azt mutatja, színes műfaji 
igénye van a város lakóinak, amely 
csak kis mértékben billen el a szó-
rakoztató színházi darabok né-
zettsége felé.

Az idei évadot egyébként jú-
nius 22-én, pénteken 19 órakor 
ünnepélyes Gálaműsorral zárja 
a Csíki Játékszín. A társulat által 
összeállított zenés est keretében 
ismertetik a közönségszavazás 
eredményét, odaítélik a közönség-
díjakat és a társulat belső díjait: 
az évadban legjobb teljesítményt 
nyújtó színésznek megszavazott 
Hunyadi László-díj, és a legjob-
ban helytálló háttérdolgozónak 
járó Kulissza-gyűrű. A gálaműso-
ron zongorán kísér Ráduj Gábor, 
fellép a 25 éves ROLE zenekar és 
más meglepetések is várják a kö-
zönséget.

ÉvadzÁró a CsíKi JÁtÉKszínnÉl

Bővülő műsorstruktúra

csík

tÁborozÁsoK ideJe

A tengerparti 
nyaralás iránt 
érdeklődnek

Iskolások és fiatalok érdeklőd-
nek az ifjúsági és sportigazgató-
ság által nyújtott táborozási le-
hetőségek iránt. Míg Marosfőre 
a déli megyékből érkeznek nya-
ralók, tőlünk a tengerpartra sze-
retnének menni a legtöbben.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Országos szinten 6139 helyet 
kínálnak az Országos Ifjú-
sági és Sporthatóság külön-

böző táboraiban. Hargita megyéből 
elsősorban a tengerparti nyaralási 
lehetőség iránt van érdeklődés.

Ambrus Ágnes, a Megyei Ifjúsá-
gi és Sportigazgatóság munkatársa 
tájékoztatott, Eforie Sudon, 2 Mai 
üdülőtelepen, valamint az Orszá-
gos Ifjúsági és Sporthatóság által 
akkreditált magánszálláshelyeken, 
Costineşti-en és Neptunon tudnak 
szállást biztosítani. Általában 6 éj-
szaka és 7 nappal fér egy turnusba, a 
szállás és háromszori étkezés napon-
ta 70–78 lejbe kerül. 

Az igazgatóság marosfői Nagy-
hagymás villájába a déli megyék-
ből – Giurgiuból, Konstancáról, 
Tulceából – érkeznek nyaralók. 
Vannak köztük iskoláscsoportok 
éppúgy, mint fiatalok. A marosfői 
táborozás iránt nagy a kereslet, a 
vakáció kilenc hetéből nyolcat már 
lefoglaltak. Ambrus Ágnes elmond-
ta azt is, hogy többnyire általános is-
kolásokat hoznak Marosfőre, de lesz 
ifjúsági tábor is.

Marosfőn olcsóbban lehet nya-
ralni, mint a tengerparton, itt 66 
lejbe kerül egy éjszakára a szállás, 
amihez napi háromszori étkezést is 
biztosítanak.

Veress Albert, Fülöp Zoltán és Czintos József. Idősebbektől tanulnak a fiatalok
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Hallótávolságra a megoldástól
KezdődiK az orvosoK, gyógyszerészeK felKészítése

Jön az elektronikus recept
Július elsejétől bevezetik az elek
tronikus receptfelírást, ami azt 
jelenti, hogy az orvosok online 
rendszerben írják fel a páciense
ik számára szükséges orvossá
gokat, a patikusok pedig ebből a 
rendszerből veszik ki az adatokat, 
és ugyanoda viszik be a gyógy
szerkiadással kapcsolatos infor
mációkat. az elektronikus recept 
kapcsán hamarosan kezdődik az 
érintettek felkészítése.

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

Nem jelent túl sok újdonsá-
got a beteg számára a július 
elsejétől bevezetésre kerülő 

elektronikus recept, bár valamelyest 
megkönnyíti a dolgát főleg abban 
az esetben, ha a számára felírt összes 
orvosságot nem kapja meg az első 
gyógyszertárban. Ebben az esetben 
ugyanis kiveheti azokat a gyógyszere-
ket, amelyek megvannak, a kinyom-
tatott receptjével pedig elmehet egy 
másik gyógyszertárba, ahol a vény 
piktogramjának leolvasása nyomán 
a gyógyszerész tudja, hogy melyek 
azok az orvosságok, amelyeket az 
illető számára máshol már kiadtak, 
és melyek a még ki nem váltottak. A 
betegek számára másik pozitív hoza-
déka az új rendszernek az, hogy be-
vezetése után a gyógyszertárakban 
nem kell várakozni, míg a gyógy-
szerész bepötyögi a számítógépbe a 
recepten álló információkat, hanem 
a leolvasó segítségével, egy mozdu-
lattal elvégzi ezt a műveletet. 

A gyógyszereket felíró orvosok, 
illetve a patikusok számára viszont 
több újdonságot is hoz a várhatóan 
július elsejétől már működő rend-
szer. Azért csak várhatóan, mert azt 
a tervezetet, amely közvitára volt bo-
csátva május 11. és június 11. között, 
az egészségügyi miniszter, illetve az 
Országos Egészségbiztosító Pénztár 
elnökének rendeletével a napokban 
kellene jóváhagyják, ezáltal terem-
tődne meg az a jogi háttér, vagyis a 
keretszerződés és annak alkalmazási 

normáinak módosítása, amely az 
elektronikus recept alkalmazásához 
szükséges – tudtuk meg Duda Tiha-
mértól, a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár elnök-vezérigaz-
gatójától.  

Addig is, a pénztár fölvette a kap-
csolatot a megyei orvosi kollégium és 
a gyógyszerészkamara elnökével, és 
kidolgoznak egy közös programot, 
amely értelmében a megye három 
zónájában felkészítőket tartanak 
mind a gyógyszerfelíróknak – csa-
ládorvosoknak, szakorvosoknak –, 
mind a patikusoknak. 

Az elektronikus recept beve-
zetéséhez a megyében dolgozó 
151 családorvosnak, valamint a 
pénztárral szerződéses viszonyban 
lévő 150 szakorvosnak állandó 
internetkapcsolat szükséges, amely 
Duda szerint már meg van, hiszen 
eddig is online rendszerben küldték 
az orvosok havi jelentéseiket a pénz-
tárhoz. Ezenkívül a rendelőkben kell 
legyen egy lézeres vagy tintasugaras 
nyomtató, és persze, az informatikai 
program, amelyet a pénztár az orvo-
sok rendelkezésére fog majd bocsáta-
ni. A beteg a receptet egy egyszerű, 
fehér papírra nyomtatva kapja majd 
meg az orvosától. 

A klasszikus, háromszínű, kézzel 
írott receptek is érvényben maradnak 
az év végéig, addig ugyanis a régi és 
új rendszer párhuzamosan működik 
majd azzal a feltétellel, hogy a kézzel 
írt recepteken lévő adatokat a kiadás 
hónapjának a végéig az orvosok be 
kell vigyék az elektronikus rendszer-
be. 2013. január 1-jétől viszont csak 
kivételes esetekben lehet kézzel írt 
receptet adni a betegnek: akkor, ha 
azt otthonában látja el az orvos, illet-
ve akkor, ha az informatikai rendszer 
valamiért nem működik. 

Duda Tihamér szerint az elekt-
ronikus recept nagy előnye, hogy 
a szintén bevezetés előtt álló egész-
ségügyi kártyával illetve elektroni-
kus kórlappal együtt átláthatóbbá, 
követhetőbbé teszik a rendszert, és 
egyszerűbbé az ügyintézést. 

Harmincegyedik munkapontját 
nyitotta meg tegnap a romsound, 
a legújabb típusú hallókészüléke
ket és protéziseket forgalmazó 
cég. az országban tíz éve tevé
kenykedő vállalkozásnak eddig 
is volt kirendeltsége Csíkszeredá
ban, de Hősök utcai rendelőjük
ben napi nyolcórás ügyelettel áll
nak a rászorulók rendelkezésére.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Orvosok, érdeklődők kö-
rében nyitotta meg leg-
újabb, harmincegyedik 

munkapontját Csíkszeredában a 
Romsound.

A cég eddig is jelen volt a város-
ban, a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház fül-orr-gégészeti osztá-
lyán. Új munkapontjukon, a Hősök 
utca 3. szám alatt napi nyolc órában 
tartanak ügyeletet.

Az avatáson Póka Erzsébet ügy-
vezető igazgató elmondta, az elmúlt 
tíz évben sikeres volt a kórházzal 
való együttműködés, a továbbiak-
ban is fenntartják ezt a viszonyt. Az 

új munkapont alkalmazottjainak a 
nyolcórás ügyelet mellett a falvakra 
való kiszállás, az ingyenes hallási 
szűrővizsgálatok elvégzése is felada-
ta lesz.

– Az elmúlt időszakban sok ava-
tón vehettem részt: a kórház részle-
geinek átadása, vidéki egészségügyi 
ellátó központok átadása – ezek is 
rámutatnak arra, hogy az egészség-

ügyi infrastruktúrát meg kell terem-
teni, fejleszteni kell. A Romsound 
új munkapontja jelzés, hogy lehet 
az egészségügy is olyan vállalkozás, 
amelyben megtérül a befektetés. Le-
het, hogy nem anyagiakban, csupán 
abban, hogy segíthettünk az embe-
reken – mondta köszöntő beszédé-
ben Duda Tihamér Attila, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosító Pénztár 
vezérigazgatója.

A Romsound újabb munka-
pontjának megnyitóján elhangzott, 
az elmúlt évben a megyében 303 
személy hallókészülékének beszer-
zését támogatta a pénztár, több mint 
300 000 lejjel.

Kádár Katalin területi képviselő 
lapunknak nyilatkozva elmondta, 
az egészségbiztosító alapáron támo-
gatja a hallókészülékek beszerzését, a 
betegek a hallásvizsgálat után, orvosi 
ajánlásra igényelhetik a pénztártól a 
készülék megvásárlásának támoga-
tását. Az egységes, alaptámogatási 
összeg 929,40 lej.

Szalagvágás a Romsoundnál. Tízéves munka folytatása fotó: balázs árpád

a romsound céget 2001 augusztusában alapították, román–
magyar–dán vegyes vállalatként indult. Tevékenysége jelenleg az ország 
egész területére kiterjed, hiszen 31 kirendeltsége van az olyan nagyvá-
rosokban, mint például Kolozsvár, Marosvásárhely, Szatmárnémeti, 
Nagybánya, Nagyvárad, Temesvár, Székelyudvarhely, Csíkszereda, 
Sepsiszentgyörgy, Bákó, Buzău, Bukarest, Konstanca, Iași. Ugyanakkor 
folyamatosan terjeszkednek. A Romsound olyan külföldi cégekkel áll 
kapcsolatban, amelyek nemzetközi szinten is a szakma elitjéhez tartoz-
nak. Említésre méltó a dán Oticon A/S, amely a legjelentősebb halló-
készülékeket gyártó cég világszerte. Dániában már hagyománya van a 
hallókészülékek gyártásának, hiszen az Oticon a világ legrégebbi, halló-
készüléket gyártó cége, 1904-ben létesült. A cég az Oticon kizárólagos 
forgalmazója Romániában.

Megdöbbenten állok, leveszem a kalapom és fejet 
hajtok a székelyek és az erdélyi magyar emberek megha-
tározó többségének az ösztönös, józan bölcsessége előtt, 
amellyel vasárnap, június 10-én egyértelműen elutasítot-
ták az ügyeikbe való beleszólást és beavatkozást. Eluta-
sították, hogy mint egyfajta fogyatékosokat, vagy mint a 
fejlődésükben visszamaradt együgyű gyermekeket átlát-
szó ígéretekkel jobbra vagy balra térengessék. Hogy kik? 
Mindenki tudja, mert már-már közbotrány számba 
megy: azok az empátiára képtelen politikusok, akik vagy 
nem tudják, vagy nem akarják megérteni a székelyeket és 
az erdélyi magyarokat.

Úgy mondják: minél nagyobb a baj, a veszedelem, 
annál értékesebb a segedelem, amely ezúttal a Székelyföld 
nagy többségének a voksa volt, amellyel félremagyaráz-
hatatlanul kiállt az őt 22 éve képviselő érdekvédő szerve-
zetének a jelöltjei mellett.

Mi is a magyarázata a történeteknek?
Minden bizonnyal az, hogy nagyon sok székely és 

erdélyi magyar átlátta, hogy a jelenlegi „összmagyar” 
politika valójában nem az összefogásunkat és nem a szü-
lőföldön való megmaradásunkat szolgálja! Mert nem 
lehet összmagyar cél és szándék, amelyik a maradék or-
szág belső bajainak az oltárán kész feláldozni a szomszéd 
államokban élő magyar közösségeket. Méghozzá végle-
gesen és visszavonhatatlanul! Csak azért, mert képtelen 
megoldani az ország belső, mindenekelőtt népesedési 

problémáit, tehát a saját erejéből biztosítani a szinten 
maradását. Már-már kétségbeejtő, hogy a mai magyar 
politikum a meghasonlottság és tehetetlenség olyan fokára 
jutott, amely a szakadék felé tereli a maradék nemzetet.

De a jó isten szerelméért: ne rántsanak minket is ma-
gukkal, és ne a mi feladásunk és felszámolásunk legyen 
az ára a pillanatnyi túlélésüknek! Mert anélkül, hogy 
kimondanánk, majdnem mind sejtjük vagy tudjuk: erre 
megy ki az egész körbeudvarlásunk, a megosztó pártos-
kodás támogatásától egészen a könnyített honosításig 
(értsd: az áttelepítés előkészítéséig!).

Végre értsék meg: mi nem akarunk és nem fogunk 
sem Bukarest, sem pedig Budapest pórázon táncoltatott 
medvebocsai lenni! Mi mind a kettőjüktől szabadon, 
sorsunkat vállalva és betöltve akarunk Erdélyben ma-
gyarok maradni. Akár az ausztriai, a svájci vagy a dél-
tiroli németek (és nem mint az erdélyi szászok!). Akik 
ha kell és ha a szükség úgy hozza, németebbek a néme-
teknél is! Akármilyen nagy bajban is volt Németország 
az elmúlt évszázadban, soha nem mentette magát e né-
met közösségek felszámolása, vagy akár a megrövidítése 
árán. 

Számomra ez az üzenete a legutóbbi hónapok tör-
ténéseinek és a június 10-i önkormányzati választások 
eredményeinek. Még egyszer meghajtom fejem a szé-
kelység és Erdély magyar népének megtartó bölcsessége 
előtt.

A megmaradás megtartó ösztönéről
           jegyzet n Nagy Benedek

Pakli a székelyföld galériában. Ferencz Imre költő, 
a Hargita Népe nyugalmazott szerkesztője volt a Székelyföld 
Galéria tegnap esti vendége. Népes közönség előtt Lövétei Lázár 
László, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője beszélgetett a szer-
zővel legújabb, Pakli című verseskötetéről. A szerző szerint kö-
tete nem, vagy nemcsak számvetéskötet, inkább érzékeny radio-
gram az idő emberre mért szeletéről, benne a lélek vasárnapjairól 
és vásárnapjairól.  fotó: balázs árpád
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Gyermekvédelmi konferencia GyerGyószentmiklóson

Tapasztalatcsere
A helyhAtósági válAsztások eredményeiről tájékoztAtott Az rmdsz

Együttműködésre számít a szövetség

Körkép

életveszélyes elektromos huzal he-
ver a mező közepén gyergyóditró 
Cengellér felőli kijáratánál, az 
erdős-panzióval szemközti terüle-
ten. noha ezt többször is jelezték 
a panzió vezetői az electrica vil-
lamossági vállalatnak, érdemben 
mégsem történt semmi. sánduly 
márton, a szolgáltató hargita me-
gyei kirendeltségének vezetője 
szerint a vezeték áramtalanítása 
a panzió feladata.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Állatok eshetnek áldozatul, 
de veszélyes a gyerme
kekre is, akik hamarosan 

vakációra jönnek, és lesz idejük 
a mezőn bóklászni – panaszolta 

Szilágyi János, az Erdős Panzió 
menedzsere, miközben a helyszí
nen mutatta meg a földet érő vil
lanyvezetéket.

Elmondta, hogy tavaly novem
berben kötötték rá az elektromos 
hálózatra azt a transzformátort, amit 
az Erdős Panziót működtető Okroti 

Kft. saját költségén, mintegy hetven
ezer lejből finanszírozott. Kifejtette, 
saját költségükön állíttatták a póz
nát és szereltették fel rá a transzfor
mátort, illetve a megyei önkormány
zat több kilométeres szakaszon 
póznákat állíttatott és villamossági 
kábeleket húzott ki. Mindezt ingyen 
átadták az Electrica villamossági 
vállalatnak, amely csupán biztosíték
táblát és villanyórát szerelt fel, illetve 
a már kész berendezést csatlakoztat
ta a hálózathoz. Már akkor jelezték a 
szolgáltatónak, hogy a régi, ideigle
nes megoldásként kihúzott kábelt 
áramtalanítani kellene. Azóta több 
írásos kérést fogalmaztak az ügy
ben, sőt többször bejártak szemé
lyesen is a cég gyergyószentmikló
si kirendeltségéhez, de érdemben 
nem történt semmi.

– Ígéretet kaptunk mindig, vala
hányszor szóltunk, tenni kellene már 
valamit – részletezte a menedzser.

A burkolt kábel azonban tovább
ra is a földet éri, vége egy rozsdás do
bozba vezet, amelyre a villamossági 
vállalat illetékesei tettek méretes la
katot még akkor, amikor az átkötési 
munkálatokat végezték.

Ezzel szemben Sánduly Már
ton, az Electrica villamossági vállalat 
Hargita megyei kirendeltségének 
vezetője állítja, nem a szolgáltató tett 
lakatot a dobozra, az improvizált 
vezeték áramtalanítása pedig az Er
dős Panzió működtetőinek feladata, 
hiszen szerinte a vezetéket évekkel 
korábban ők szerelték fel.

– Hívjanak szakcéget és áram
talanítsák a vezetéket! – összegzett 
Sánduly.

hAsztAlAn fogAlmAzzák A pAnAszleveleket, A villAmossági vállAlAt válAszrA sem méltAtjA

Életveszélyes villanyvezeték a mező közepén 

Nincs gazdája a vezetéknek? fotó: jánossy alíz

GyerGyó

Bemutatkoztak az rmdsz szí -
neiben mandátumot szerzett 
gyer gyószentmiklósi ta ná  cso-
sok tegnapi sajtó tá jé koz ta tó ju-
kon, ugyanakkor ismertették a 
kö vetkező négy év terveit.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Hat tanácsosi mandátu
mot szerzett az RMDSZ 
Gyergyószentmiklóson a 

múlt vasárnapi helyhatósági válasz
tásokon, és bár tisztában vannak vele, 
az egyharmados többséggel rendel
kező polgári párt tanácsosai kezében 
van a döntés, mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a következő 
időszakban csapatként, és nem ellen
félként dolgozzanak együtt az MPP
képviselőkkel a város fejlődéséért. 

– Tisztán zajlottak az idei vá
lasztások, a felmerült apró gondo
kat is a figyelmetlenség számlájára 
írnánk, mintsem a rossz szándéké
ra – összegezte a hétvégi szavazást 
Lázár Zoltán polgármesterjelölt. – 
Igaz, hogy szorosabb eredményre 
számítottam, ám nem hanyagol
ható el az a tény, hogy egy pol

gármesternek négy éven keresztül 
megadatik az esély a médiában 
való megszólalásra, és ez előnyt 
biztosított Mezei János számára.

Barti Tihamér, az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi szervezetének 
elnöke szerint feltűnő az is, hogy az 
emberek a megvalósításokat a tiszt
ségben lévő polgármesterhez kötik, 
nem foglalkoztatják őket a tények, 
hogy honnan volt a pénz, ki hozta a 
városba a beruházást.

– Gond volt számunkra az 
elmúlt négy év során megoldani 
a lakossággal való kommuniká

ciót. Ezeket a hibákat orvosol
juk az elkövetkező időszakban 
– mondta.

Eredményként emelte ki, hogy 
immár két gyergyószentmiklósi kép
viselő jutott be a megyei tanácsba: 
Magyari Vencel és Barti Tihamér 
munkálkodik majd azon, hogy mi
nél jobb kommunikáció alakuljon ki 
a megye és a város között.

Az RMDSZ színeiben man
dátumot szerzett helyi tanácsosok: 
Lázár Zoltán, Farkas Zoltán, Szőcs 
Tivadar, Bányász Lehel, Keresztes 
Zsombor és Bajkó László.

gyermekvédelmi konferencia ke-
retében tárgyaltak az ora inter-
na tional gyergyó szent mik lósi 
képviselői németországi és mis-
kolcról érkezett gyermekvédők-
kel az állami gondozásban nevel-
kedő gyer mekek helyzetéről.

M. R.

Miként segítsük át a trau
mákon a családjától el
szakított gyermeket? Jóe 

számára, ha a szüleivel kapcsolatot 
tart fenn? A fizetett nevelői program 
hatékonyabb, mint a hagyományos 
nevelőcsaládokban való elhelye
zés? – ezekre a kérdésekre keresték 
a választ a gyergyószentmiklósi 
gyermekotthon vezetői és nevelői a 
konferencián megjelenő miskolci és 
németországi kollégáikkal. 

– Régen dédelgetett álom volt 
ez a találkozó. Az alapötlet a német
országi gyermekvédelmi rendszer 
képviselőitől ered, akik a gondozott 
gyerekek számára kerestek olyan 
kirándulási alternatívát, ahol tapasz
talatokat szerezhetnek, tanulhatnak 
és hasonló helyzetben élő külföldi 
gyerekekkel ismerkedhetnek – 

mondta el Jeszenszky Teréz, az Ora 
International vezetője. 

Mint mondta, már többször 
fogadtak vendégül gyerekeket. 
Később csatlakozott a megmoz
duláshoz a Miskolci Gyerekvá
ros is. Idén a német és a miskolci 
gyermekotthonok vezetői érkez
tek Gyergyószentmiklósra, azzal 
a céllal, hogy kerekasztalbeszél
getés során tapasztalatokat cserél
jenek, problémáikat elmondják, 
illetve tanuljanak a külföldről ér
kezettek módszereiből. 

– Gyergyószentmiklóson is 
szükség van a gyermekotthonra, 
hiszen az elhagyott csecsemők 
mellett rengeteg gyereket nevelnek 
nem megfelelő körülmények kö
zött, bántalmazzák őket. Az ilyen 
nehéz sorsú gyermekek számára 
nyújtunk segítő kezet, megpróbál
juk otthonos körülmények között 
nevelni őket, egyengetni a jövőjü
ket. Van aki nálunk nevelkedett, és 
most a gyermekotthon alkalmazá
sában dolgozik, foglalkozik a gye
rekekkel is, és szívvellélekkel azon 
van, hogy segítsen nekik – közölte 
Jeszenszky Teréz. Az RMDSZ tanácsosai. Partnerek kívánnak lenni

> Táltos Kézműves Műhely Gyergyó 
szárhegyen. Tizennegyedik alkalommal 
szervez Táltos Kézműves Műhely Tá
bort Hargita Megye Tanácsának Gyer
gyószárhegyi Kulturális és Művészeti Köz
pontja. A június 17én kezdődő kéthetes 
táborozáson 15 kézművesmester vesz 
részt, a táborvezető Kis Portik Irén nép
rajzkutató. A rendezvény fő célja a környék 
leggazdagabb kézművesgyűjteményének 
gyarapítása, ezek a termékek ugyanakkor 
– egyedi jellegüknél fogva – az intézmény 
tekintélyét öregbítik, s célirányosan Szár
hegyre irányítják a kulturális turizmus 
kedvelőit. Példaként említhető az úri

hímzésgyűjtemény, amelyet négy var
róasszony munkája tesz még teljesebbé, 
vagy az írotttojásgyűjtemény, amelyet 
ugyancsak négy tojásíró mester munkái
val gyarapítanak, de idetartozik a csip
keveréssel és csipkevarrással foglalkozó 
egyegy mester munkája. A tábor vendége 
lesz egy népművész – a Romániai Magyar 
Népművészek Szövetségének (RMNSZ) 
kitüntetettje –, aki torockói vetett ágyhoz 
a lepedőt fogja idén elkezdeni, valamint 
két napra ugyan, de visszatér a táborba a 
rézművesmester is. Az első hétvégén, va
sárnap a táborozókat tanulmányi kirán
dulásra viszik a szervezők, miután együtt 

eldöntik, hogy melyik néprajzi tájegységet 
szeretnék megismerni.

> Böjte Csaba gyermekmissziója ja
vára gyűjtenek a borászok. Bormustra és 
kiállítás lesz a gyergyószárhegyi Lázárkas
télyban a hét végén. A rendezvény célja a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermek
missziójának támogatása. Vagyis a bormust
rán eladott borok ára, illetve a vendégek 
szállásdíja a Böjte Csaba ferences szerzetes 
neveltjei javát szolgálja. A ma kezdődő 
esemény szervezője Somogyi György ma
gyarországi borász, támogatói többek közt: 
a Kisküküllőmenti Szőlészeti Társulás, a 

Romániai Magyar Gazdák Maros és Arad 
Megyei Egyesülete, a Szegedi Akadémiai Bi
zottság Kertészeti Munkabizottsága, a Buda
pesti Corvinus Egyetem SZBI Kecskeméti 
Kutatóállomása, a magyarországi Szatymaz 
község, valamint Kibéd önkormányzata. Az 
esemény házigazdája a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány gyergyószárhegyi központja, a 
tényleges borkóstoló szombaton lesz a Lá
zárkastélyban. A program 10 órakor kezdő
dik kastélynézéssel, majd neves szakemberek 
tartanak előadásokat a szőlő és bor kultúrá
járól, gasztronómiai vonatkozásairól. A gye
rekeknek palacsintapartit szerveznek, majd 
közös vacsorával zárul a program. hí
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Körkép

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 döntöt
tünk, újat építünk helyette. A munkálatokat nem tudtuk volna 
télen vagy tavasszal végezni, csak most – mondta Sebestyén József, 
a bánya műszaki igazgatója, majd részletekkel is szolgált: szinte 
minden engedélyük megvan, kedden írják ki az építési versenytár
gyalást. 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 bá
nya műszaki igazgatója. Idén tehát nem lesz strand Parajdon.

> Villamosítás Korondon. Azt köve
tően, hogy tavaly kiépült Korond község 
Vadasmező nevű falurészének villanyhálóza
ta, idén korszerű és nagy teljesítmény leadá
sára is képes hálózat kiépítésével folytatódik 
a villamosítási program. A munkálatokat 
két szakaszban tervezik. Az első szakaszban 
a 13A jelzésű országút székelyudvarhelyi ki
járatánál a villanyhálózat az utolsó házig ki
épül, Dióban és a főút mentén a trafóháztól 
fel a falu végéig vezetéket cserélnek. A má
sodik szakaszban az árcsói bejárat és a régi 
faluvég közötti szakasz villamosítását oldják 
meg. A korondi önkormányzat a lakosság 
megértését kéri, ugyanis a munkálatok fenn

akadást okozhatnak a forgalomban, nehéz
kes lesz az útpadkákat parkolásra használni.

> Az első tájház. Lassan tíz éve annak, 
hogy hivatalosan is felavatták Udvarhelyszék 
legelső tájházát Lövétén. Jóllehet eltakarja 
egy kommunizmusban épített „szocreál” 
épület, mégis minden látogató figyelmét 
megragadja a népi hagyományok bástyája
ként működő, élő tájház. A helyi és székely 
hagyományok megőrzésében oroszlánrészt 
vállaló tájház egyre sokoldalúbb: különböző 
projektek, bemutatók lebonyolítására alkal
mas, emellett a pincehelyiségben egy kisebb 
„vendégfogadót” terveznek kialakítani.hí
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udvarhely

TurIsTák nélkül udvarhelyszék 

Fúj a szél a panziókban
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 jönnének – summáznak a 
vendéglátósok.

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

Aki gyakrabban mozog Ud
varhelyszéken, azt tapasz
talhatja, hogy noha lassan 

a nyár közepén járunk, alig van a 
térségben turista, sem külföldi rend
számú autókat, sem buszokat nem 
látni, sőt a más megyékből érkezők 
száma is mintha a korábbi évekhez 
képest alacsonyabb lenne. Mindezt 
érdeklődésünkre a székelyudvarhelyi 
népművészeti termékeket árusító 
boltok vezetői is megerősítették: 
nincs turista, nincs vásárló. De meg
látszik ez a városközpontban is, ahol 
mostanában csak ritkán bukkannak 
fel idegen arcok. 

– Érződik a válság, fúj a szél. Ha 
eddig ezt nem nagyon tapasztaltuk, 
most igen – mondja Nagy Árpád, 
számos vendégház tulajdonosa, a 
www.erdelyivendeghazak.ro ötlet
gazdája, működtetője. 

Nagy szerint elfogytak a turisták 
tartalékai, akinek pedig van pén
ze, annak a legkisebb gondja is na
gyobb, minthogy ide utazzon. Az ok 
egyszerű és nem új keletű: 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 kettőt
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 ven
dég, 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 lemondanak 
minden extráról, csak az ár a lényeg. 

Erre a legjobb bizonyíték a honla
punk statisztikája: a honlap messze 
leglátogatottabb része az árajánlat – 
mondja Nagy Árpád.

A szakembertől azt is megtud
tuk, a térségben elenyésző a külföldi, 
nyugati turisták száma.

– Őket pláne 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 szezonzá
rást követően a vendéglátósok bottal 
üthetik a nyomukat. 

– Az emberek már nem nagyon 
gyalogolnak, autóval pedig na
gyon nehezen lehet megközelíteni 
a MadarasiHargitát, így aki hegyi 
turizmusra áldozna, háromszor is 
meggondolja, hogy ide jöjjöne – 
közli Kenyeres Emőke, a Súgó Pan
zió adminisztrátora.

Vele beszélgetve az is kiderül, 
nemcsak az út jelenti az egyetlen 
gondot a Madarasi esetében. Tavasz
szal, nyáron ugyanis nem sok elfog
laltság, szórakozási lehetőség vagy 
program adódik a hegyen. 

– Eddig táborokat szerveztünk, 
de most már lent is nagy a kínálat, 
árban pedig nem tudunk konkurál
ni. Gondolkodunk íjászprogramok 
avagy paintball indításán, hosszú 
távon pedig mászófalakat és via 
ferrata útvonalakat építenénk, hogy 
legyen a turisták számára kiegészítő 
programlehetőség – tekintett előre 
Kenyeres Emőke, aki azt is közölte: 
egyelőre a Hargitán csak télen van 
élet. Minél hamarabb 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 turis
táktól mentes a hegy.

Főznek a turisták
Soha nem volt olyan év, amely

ben a vidéki vendéglátósok, panziók, 
kulcsosházak vagy éttermek tulajdo
nosai elégedetten zárták volna a sze
zont. Kivételt esetleg a parajdiak ké
peztek, ahol a gyógyturizmus miatt 
a térség többi településeihez képest 
mindig is magasabb volt a turisták, 
fizetővendégek száma.

– Még nincs beindulva a szezon, 
majd csak július 15étől kezdődően, 
egészen augusztus 20ig. Ez jelenti a 
főszezont Parajdon, a többi időszak 
vékonyabb – közölte Nagy Imre, a 
Sóhaj Panzió gondnoka.

Magyarázattal is szolgált: 
Parajdra többnyire családok jár
nak, akik gyerekeik miatt meg kell 
várják az iskolai vakáció kezdetét, 
majd az iskolakezdésre már otthon 
is kell legyenek. 

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

Beszélgetőpartnerünk érdekes 
adatot is megoszt: míg korábban a 
vendégek nyolctíz napra érkeztek, 
mostanság mindössze öthét napot 
ülnek, pedig egy gyógykezelés idő
tartama tíztizenkét nap. 

– Alkudoznak, próbálnak spó
rolni. A vendéglősök is azt mondják, 
kevesebbet esznek náluk. Inkább 
főznek, otthonról hoznak ételt, önel
látó rendszerben étkeznek – mondja 
Nagy Imre.

közel félmillió látogató
Parajdon is jelentős gond, hogy 

a turistákat nem sok fakultatív, szó
rakoztató program várja. Eltölte
nek egykét órát a bányában, majd 
azt követően nincs mivel kitöltsék 
a napot. 

– Visszamennek a panzióba, 
interneteznek, nézik a tévét, eset
leg elmennek a Sószorosba vagy 
Szovátára fürdeni – közlik a helyi 
TransTur turisztikai irodából, ahol 
azt is megerősítették: inkább román 
turisták érkeznek. Temesvár, Nagy
várad, Arad – ezek a gyakoribb 
startállomások. Az is tény, hogy 
a turisták zöme kezelésre megy 
Parajdra. Az idősebbek inkább sze
zon előtt és után, a családosok, fia
talok pedig főszezonban, hogy egy 
kicsit üdüljenek is.

A bánya a fő látványosság: hét
köznaponként hathétszáz 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 megsac
colni, hogy mi lesz, hiszen azt, hogy 
hányan érkeznek, nagyon sok ténye
ző befolyásolhatja. Tavaly a korábbi 
évhez képest növekedést tapasztal
tunk: 486 ezer turista látogatott a 
bányába, ami 2010hez képest hat
hét százalékos növekedést jelentett, 
előtte pedig a válság kezdetekor visz
szaesés volt – vázolta érdeklődésünk
re Sebestyén József, a bánya műszaki 
igazgatója. 

Szabadidős kínálat. Kevés szórakoztató programmal tudnak előrukkolni
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Régóta nem találkoztatok az Aranyalma oldallal. Helyét a fel-
nőttek választásokkal kapcsolatos írásai foglalták el. A lapszerkesztés 
módosulása miatt ezentúl az Aranyalma oldalt ne csütörtökön, ha-
nem pénteken keressétek a Hargita Népében. Most folytatjuk a helyi 
legendák, mondák sorozatát. 

Két háromszéki faluról olvashattok legendát mai Aranyalmánk-
ban. Az egyik Sepsikilyén, amely ma Sepsiszentgyörgyhöz tartozó 
település. Kilyén neve már az 1330-as pápai tizedjegyzékben szere-
pel, a falu azonban annál sokkal régebbi, ugyanis régészeti kutatások 
során 4. századi település nyomaira bukkantak. Ez a feltárás azt 
is bizonyítja, hogy ezen a vidéken több mint ezerötszáz éve laknak 
emberek. 

Kilyén legrégebbi építészeti emléke az unitárius templom, amely 
a 13. század végén, a 14. század elején épült román stílusban, és 
amelyet a 15. században gótikus stílusban átépítettek. Ugyanakkor 
festhették falára a Szent László-legendát és két újszövetségi eseményt, 
a Kánai menyegzőt és az Utolsó vacsorát ábrázoló freskókat. 

A másik háromszéki település, amelyről ma olvashattok, 
Illyefalva, amely a baróti hegyekből eredő Illyefalvi-patak völgyé-
ben, az Olt jobb oldalán fekszik. Nevét az ószövetségi Illés prófé-
táról, a református vártemplom középkori védőszentjéről kapta. 
Már az 1322-es pápai tizedjegyzékben szerepel, mai nevét pedig 
az 1567-es jegyzékben használják először. Ekkor már Szentgyörgy 
mellett Sepsiszék második legnagyobb települése volt. 1578-ban 
Báthori Kristóf fejedelem adta azt a kiváltságlevelet a településnek, 
amely hétfői hetivásár és három országos vásár tartására jogosítot-
ta fel Illyefalvát, ezzel városi rangra emelve a települést. Mivel a 
vásártartási jog sértette Brassó érdekeit, a szászföldi város lakói til-
takoztak az illyefalvi vásártartás ellen. De 1595-ben a gyulafehér-
vári országgyűlésen megerősítették a kiváltságlevelet, mivel adózó 
városként ismerték el Illyefalvát. Mezővárosként bírót tarthatott, és 
az országgyűlésre is küldhetett követet. Amikor pedig hadjárat volt, 
6 erős lovat és szekereket volt köteles a fejedelem rendelkezésére bo-
csátani. 

Ahhoz, hogy megértsétek az Illyefalváról szóló mesét, tudni kell 
azt is, hogy a város körül falusi lakosság telepedett le, akikre már 
nem vonatkoztak a kiváltságok, nekik katonáskodniuk kellett. Így a 
város és a falu elkülönült egymástól. 

Az Aranyalma legutóbbi rejtvényének meg fejtői közül a 
madéfalvi Olti Marika nyerte Kövi Sára Balettka című könyvét. 

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Siralmas krónika

hargitanépe

Szép békeidőben égett a szé-
kely keze alatt a munka. De 
harcias népként, ha úgy hoz-

ta a sors, hamar fegyvert fogott. 
Azt mondják róla, a másét nem 
kívánta, a magáét meg nem hagy-
ta. Élt benne a nemzeti törvény-
kezésben bízó perlekedő hajlam. 
De nem bújhatott senki, még a 
jelentéktelen dologban sem, a tör-
vény leple alá. Ügyes-bajos dolga-
ikkal nyíltan a székelyek grófja elé 
járulhattak. Köntörfalazás nélkül 
kellett nyilvánosan a hatalmas úr 
elé állni, ő is mindenki füle halla-

tára tett igazságot egy népet bol-
dogító alkotmány szellemében.

Szépmező szegélyén, Sepsi-
szentgyörggyel szemben gyönyö-
rű helyen fekszik Kilyén. Hogy 
Szent Kiliántól kapta-e a nevét, ki 
tudja, de a határában, lent az Olt 
rétjén érdekes dombok emelked-
nek ki a tájból.

– Véres csata áldozatainak sír-
hantja ez – mondják ott a Török-
dombról. – A másiknak meg Ve-
zérdomb a neve – dicsekednek.

Réges-régen a Vezérdombra 
kihúzták a sátrat, ott tartották 

a törvényt a régi székely grófok. 
Innen a neve. Panaszával bárki 
a székelyek első embere elé áll-
hatott. Kihallgatta a székelyek 
grófja, aki maga volt a főkapi-
tány is, mind a két felet, és ott 
helyben gyors és igazságos ítéle-
tet mondott.

– Bár az ítélet csak szóban 
hangzott el a Vezérdombon – me-
sélik egész Székelyföldön –, de amit 
a nép választott grófja kimondott, 
szent volt és igaz.

Így bízott századokon át igaz-
ságos vezéreiben a székely nép. 

A két rajz között 8 különbség van. Megtalálod mindegyiket? Ha megvan a helyes meg-
fejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 Csíkszereda, 
Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyereménysorso-
láson.

készítette: Benedek enikő

Korodi Anita, II. osztályos, Csíkszereda

Máté Szilvia, III. osztályos, Csíkrákos

Kristó Tibor

Ki simogat 
őzikét

Fenn a hegyen, ott ahol
még a fa is meghajol,
hogy a kék mennyezetbe
fejét bele ne verje.
Járunk mi settenkedve.
Mígnem forrásra lelünk,
üde vize felfrissít.
Cifra madár iszik itt.
Mellette a csend ölén,
gomba nő az avaron.
Amott ládd, nem zavarom –
a tisztáson őz remeg.
Áruld el, te hun legény,
hogy álmodban, az éjjel
ki simogat őzikét,
te vagy én?

Kovács András Ferenc

Májusi reggel
A konyhakertben nagymamám
hajolgat – sajg a háta...
De zsendül már a hagyma ám!
S zöldell paraj, saláta!

Aháromszéki Szépmező, 
mint mezőváros, az or-
szággyűlésbe küldött kö-

veteket. No, de ki hallott olyant, 
hogy csak a helység egyik része 
tehette azt, a másik része, mint 
falu, ebből ki volt zárva. Hogy 
a kirekesztettek álltak-e bosszút 
az elnevezéssel azon a mezőváro-
son, ki tudja, de Illyefalva annak 
ma a neve.

Ők ugyan faluként is boldo-
gultak volna, ha nem tör rájuk a 
kegyetlen tatár. 

– A Barokk család volt ak-
kor a legtehetősebb Illyefalván – 

mondják. – Hatalmas hambár állt 
tele kenyérgabonával a kamrájuk-
ban, három hízó szalonnája, mint 
egy-egy óriás kozsók, füstölődött 
a padlásukon – mesélik.

Lehettek azok nagygazdák, 
ha megjött a tatár. Maga elé vette 
őket is a fosztogató had, s miköz-
ben, mint a Gyehenna tüze, égett 
a falu, hajtotta őket is Bodza felé.

– Gazemberek! – háborogtak 
szíjra fűzve a férfiak.

– Mária, segíts! – könyörgött 
az asszonynép.

Hanem Barokkék kisebbik 
fiának úgy járt a szeme, mint a 

gyíknak. S a Forrásdomb mellett, 
ahol az Illye-patak mélyen bemart 
a part alá, mint a kámfor, úgy oda-
lett. Keresték bizony őt, de az csak 
akkor moccant meg, bent a gyö-
kérben, amikor az emberre idomí-
tott kutyák már nem csaholtak.

– Áldott legyen a szent ne-
ved! – fogta össze kezét a fiú, hogy 
megszabadult, bár az egész falu, 
amit a tűz meg is hagyott, romban 
hevert. 

A saját bennvalójukra is csak 
attól ismert rá, hogy ott a romok 
felett az égő sebeit nyalogató, 
hűséges kutyájuk őrködött. 

Ambrus Lajos

Vezérdomb

Palocsai Zsigmond

Langaléták 
indulója

Terpeszállás, fekvőtámasz;
megacéloz, hogyha vállalsz
napi hétszáz békaugrást;
cigánykerék, tigrisugrás

edzi muszklid, vállad, bokád;
ismered már titkát-okát,
miként leszel langaléta:
társaid közt jó atléta!
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Magyar 
állampolgárok 

részére!
Érettségizzen

a Kölcsey 
Ferenc 

Gimnáziumban 
magyar nyelven, 

levelező 
tagozaton!

A tananyag elsajátításához 
szükséges foglalkozásokat az 
Ön romániai lakóhelyén vagy 
annak közelében tartjuk.

Tandíj és beiratkozási díj 
nincs!

Érdeklődni lehet:
Mihály Ilona, 
Mihály Lajos 

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

kolcseylevelezo.hu

BEIRATKOZÁS:
KÉTHETENTE, június 5- 

től kezdődően a következő-
képpen:

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

szerdánként: Székely ke-
resz túr, Orbán Balázs Elmé-
leti Líceum, Hargita utca 
14., 15–16.30 óra között;

Székelyudvarhely, Kós Ká-
roly Szakközépiskola, Ni-
co lae Bălcescu utca 35/A, 
17–19 óra között;

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



10. oldal |  2012. június 15., péntek

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



Sport

12. oldal | 2012. június 15., péntekhargitanépe

> 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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hirdetések

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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Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Vidéken:
Csíkdánfalva: Trippon Emma – 
0753–688122, Csíkkozmás: Les -
tyán Jenő – 0726–604137, Csík pál

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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:
 P802es 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.



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.
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Sport

hirdetés

hirdetések

> 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).



Napról napra
SZABADIDŐ

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. � ököly Imre gróf, későbbi erdé-

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

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

író, műfordító 

Június 15-én halt meg 
1889. Mihai Eminescu román költő 
1947. Bronislaw Huberman lengyel szár-

mazású hegedűművész 

Helytörténeti 
évfordulók

• Százöt éve, 1907. augusztus 2-án 
született Hunyadbojcán, és harminc éve, 
1982. június 15-én hunyt el Aradon Náv-
rádi Ágoston pedagógiai szakíró, szer-
kesztő. A Tanítóképzőt Csíkszeredában 
végezte. 

• Kilencvenöt éve, 1917. június 16-án 
Csíkszeredába látogatott IV. Károly, utolsó 
magyar király. 

• Kétszáznyolcvan éve, 1732. június 17-
én született Nagyváradon Nagy Keresztély 
János bölcseleti doktor, költő, plébános, a 
székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium 
tanára.

• Százhúsz éve, 1892. június 17-én hunyt 
el Zayzon Ferenc református lelkész, egyház-
történeti író. A Székelyudvarhelyi Református 
Kollégiumban tanult.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. Joze�  Magdolna tart sürgős-
ségi fogorvosi ügyeletet a Temesvári sugár-
út 4. szám alatt, Székelyudvarhelyen pedig 
dr. i� . Mátyus Gyula fogadja a betegeket a 
Nicolae Bălcescu utca 37. szám alatt, 9–13 
óra között.
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programajánló

Színház
Móricz Zsigmond Búzakalász című szín-

művét ma 20 órától a csíkkarcfalvi közönség-
nek játssza a Csíki Játékszín társulata. Az elő-
adásra érvényes a Székaszó-bérlet, ugyanakkor 
a helyszínen jegyeket is lehet váltani. A kiszál-
lást Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ támogatja a Színház 
Székelyföldnek című program keretében.

Kiság-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe 
szervez túrát, amelyre minden természet-
barátot szívesen vár. Útvonal: Csíkszereda 
– Zsögödfürdő – Kiság-patak feje – Bili-
bók-puszta – Csíkszereda. Indulás: vasárnap 
9 órakor a Mikó-vár előtti térről. A túrára 
szombaton este 9 óráig lehet beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon.

János vitéz
Ma 19 órától Kászonjakabfalva felújított 

művelődési házának színpadán lép fel a Har-
gita Nemzeti Székely Népi Együttes. A tár-
sulat a János vitéz, avagy a hős gyönyörűséges 
utazása és csodálatos megérkezése című mű-
sorát mutatja be a Néptáncelőadások Hargita 
megyének program keretében. 

Fotókiállítás
Csíkszereda, Kovászna és Marosvásárhely 

után vasárnap 12.30-kor Székelykeresztúron, 
a Molnár István Múzeumban nyitják meg a 
Prisma Fotóklub negyed évszázadának em-
lékére szervezett, a klubtagok alkotásaiból 
összeállított kiállítást.

Kettős tárlat
Miklós István (Indián) munkáiból nyí-

lik Kettős tárlat címmel festmény- és fotó-
kiállítás Gyergyóditróban, ma 14 órától. 
Helyszín: a Kőrösi Csoma Sándor Kul-
túrotthon konferenciaterme. A tárlatot 
Kassay Péter, a Gyergyószárhegyi Alkotó-
központ igazgatója nyitja meg.

Szülők iskolája
Ma 18 órától a Csíki Anyák Egyesülete a 

Sapientia – EMTE Gazdaság- és Humántudo-
mányok karával közös szervezésben megtartja 
a nyári szünet előtti utolsó Szülők iskolája elő-
adását a csíkszeredai Sapientia egyetem nagy-
aulájában. Dr. Kádár Annamária pszichológus, 
egyetemi adjunktus tér vissza Csíkszeredába, 
hozza el a nemrégiben Budapesten bemuta-
tott, nagy sikernek örvendő Mesepszichológia 
című könyvét és beszél az érzelmi intelligenci-
áról a résztvevőknek. Az előadást Csíkszereda  
Önkormányzata és a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem támogatja. A rendezvé-
nyekre a belépés ingyenes.

közlemény

Június 16-án, szombaton a megye minden 
postahivatala hétköznapi munkaprogram sze-
rint tart nyitva.
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www.parapista.com

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

para

A hét végén tartják Csíkszent mik-
lóson a VIII. I� úsági Napokat. A 
helyi i� úsági szervezet háromna-

pos rendezvénysorozata gazdag sport-, kul-
turális és szabadidős programokat kínál. Ma 
délután lesz teremhoki-bajnokság, holnap a 
fúvósébresztő után kézműves-foglalkozást 
tartanak a gyermekeknek, minifoci-bajnok-
ságot, főzőversenyt és különböző vetélke-
dőket szerveznek. A holnap esti kulturális 
műsor keretén belül a helyi kisiskolások, a 
néptánccsoport és a különböző zenés össze-
állítások mellett a csíkborzsovai fér� kórus 
is szórakoztatja a közönséget, ezt követően 
pedig bál lesz. Vasárnap délután a hagyo-
mányos Öreg–Fiatal focimeccset játsszák, 

a Tájházban pedig népi mesterségekbe 
és népi játékokba kapcsolódhatnak be az 
érdeklődők, élőzene mellett. Szintén va-
sárnap a Tájházban Demeter László bio-
lógus segítségével betekintést nyerhetnek 
az érdeklődők a vízi élőlények mikroszko-
pikus világába. Vasárnap este a művelődés 
házban mutatják be a Havasi kaszálók ter-
mészeti értékei című dokumentum� lmet, 
majd az amatőr színjátszó csoport rövid 
népi jelenettel és zenés összeállítással szó-
rakoztatja a közönséget. A rendezvény fő 
támogatói a Csíkszentmiklósi Közbir-
tokosság, a Csíkszépvízi Önkormány-
zat, a Communitas Alapítvány, illetve a 
Henorag Kft .

Ifi napok Csíkszentmiklóson



Terasz
szabadidő
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Sorsoltunk!

A május 28.–június 1. között megjelent skan
di fel adványok helyes megfejtéseit beküldők 
közül ezen a héten a székelykeresztúri Béla 
Izoldának kedvezett a szeren cse, akit nyere
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk!

A helyes megfejtések: ... hányadik kötetet paran
csolja? ; William Clark Gable – Elfújta a szél;  
Fehér György Miklós – Jánospassió; ...a füled 
hátrébb van, mint a szemed. 

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 emberszabásúmajomfaj. 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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28̊C
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időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

13/29 12/28 13/28 12/27

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

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázatiszelvény 2012.június15.

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

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

"

8 9 4 5
9 6 7 3 2
3 8 2 7

4 3 6 8
6 3 5 1
7 8 5 6 4

2 5 1 9
4 8 6 3

4 5 3 2

a gondolat 
befejező
réSze 1.

gépkoCSi-
tároló  *

Névelő

a gondolat 
bef. réSze 2.

fANyAr 
gyüMölCS

ő

dikTáTor, 
kéNyúr

kelviN

adás  
A Tv-beN

huszár-
pArANCS

Név  
ANgolul

észak

réSzbeN 
leMáSol!

HeNry

láNgol

oxigéN

ArCoN CSAp

guiNeAi éS 
kAMbodzSAi

SzóbAN 
vAN!

pajta

SpANyol író

borfAjTA iNdulATSzó

SzólíT 
NépieSeN

áSváNyi 
fűSzereS

NeMeSgáz

MAo ... TuNg, 
vezér v.

TAlliuM 
vegyjele

SzANSzkriT 
Szó, jel.: 
kerék

e NApoN

uráN
SporTTrikó

joule TárgyrAg

  *   d járuNk 
rajta

maga  *
jód

billeNTyűS 
HANgSzer

ókori 
birodAloM 
volT

róMAi 1-eS
  *

yellow-
SToNe 
regioNAl 
AirporT

9

Paul Hauck
amerikai író, pszichiáter 
egyik gondolatát idézzük

„Aki szembenéz  
a félelmeivel, ... (befejező 

rész a rejtvényben)!
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