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Legyen újból udvarhelyi 
a legjobb háziorvos! 3

hargitanépe 

2székely kaput festenek 
az önkéntesek 5hogy minden 

motoros élje túl

Igyon egy pohár 
almalavet 

Akkor gyűl, 
ha fogy!

A helyi termékek – kiemelten a 
farkaslaki feldolgozóban ké-

szült almalé – fogyasztására sar-
kall mindenkit közös akciójában 
a Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány és a Székelygyümölcs 
Egyesület. A kezdeményezés so-
rán befolyt összegekből az alapít-
vány egy Vidéki Alap létrehozását 
tervezi. Noha az akció má-
jusban indult és fél évig tart, 
emlékeztetnek: csak akkor 
gyűl, ha fogy! Kérjünk hát egy 
pohárral.

Parkosítják 
a kápolna 

melletti teret
A Székelyudvarhelyi Közös-

ségi Alapítvány és a 
Székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Plébánia együtt-
működve pályázatot hirdet a Jézus-
kápolna körüli tér parkosítására.
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rmDSZ-eS leSZ aZ alpolgármeSter IS

Tűzoltással kezdik a munkát
tisztújítás, alpolgármester kijelölése, ifjúsági fórum újjászületése, falunapok, deság-maraton. 

Bár az új polgármester hivatalba iktatására június 26-ig még várni kell, Zetelakán már 
megmozdult az állóvíz, a község rMdsZ szervezete már készíti a terepet polgármestere 

és tanácsosai számára a nem éppen áldásos „örökség” átvételére. > 4. oldal

Ütőképes csapat dolgozik immár Zetelakán is. Biztató kilátások fotó: KoZmA ErZsébEt

9.

12.

Az egység 
„Ami ezeken a választásokon 

elveszett, mind visszaszerezhető, 
de a közösségnek egy határozott 
üzenetet kell küldeni, 
mégpedig azt, hogy min-
den nézeteltérésnél lénye-
gesebb az erős magyar politikai 
képviselet. Ez mozgatja meg a 
magyar választót, az, hogy sza-
vazata jelent valamit.”
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Isán István Csongor

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4576î
1 amerikai dollár Usd 3,5304î
100 magyar forint hUF 1,5063ì

hatos lottó

ötös lottó

sZerencsesZáM: 9278765



Kilencedik alkalommal szerve-
zi meg idén önkéntes táborát a 
Gyulafehérvári Caritas, amely-
nek idén Máréfalva szolgál ott-
honául. Az egyhetes vendéglá-
tásért cserébe természetesen 
az önkéntesek sem lesznek há-
látlanok, hiszen munkájukkal az 
udvarhelyszéki községet építik, 
szépítik.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Július első heteiben Máréfalva 
lesz a házigazdája a Gyula-
fehérvári Caritas önkéntes 

programja által, kilencedik alka-
lommal megszervezett önkéntes 
tábornak. A szervezők részéről 
Mateiu Katalin, a Caritas udvar-
helyi önkénteseinek koordináto-
ra elmondta, az egyhetes, július 
9–15. között szervezett táborral 
a tavaly indult kezdeményezé-
süket szeretnék folytatni, amely 
szerint a jelentkezők egy héten 
át önkéntes munkájukkal segít-
hetik a befogadó közösség életét. 
Az önkéntesek irányítójától meg-
tudtuk, a tavaly Gyergyóditróban 
megtartott, nyolcadik tábor rend-
hagyó volt, hiszen bár a korábbi 
táborokban is tartottak képzése-
ket az önkénteseknek, ekkor im-
már látható formában is tettek a 
vendégül látó közösség javára, ezt 
a gyakorlatot szeretnék folytatni 
Udvarhelyszéken is.

– Egy hétig a község vendégei 
leszünk, ahol a helyiekkel együtt-
működve fogunk dolgozni a falu-
közösség építése érdekében – fo-
galmazott Mateiu Katalin.

Az önkéntes-koordinátor el-
mondta, a tervek szerint a napi 

programot két részre osztják 
majd, az önkéntesek délelőttön-

ként közösségi munkát végeznek, 
amit délután csoportos foglalko-

zások, illetve előadások követnek. 
A tábor délelőtti programjában 
többek közt székelykapu-festés, 
a helyi óvoda újrafedése, az idő-
sek háztájának rendberakása, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
által működtetett Összefogás 
Háza megszépítése, illetve patak-
meder-takarítás és a hídkorlátok 
újrafestése is szerepel. Az önkén-
tesek ugyanakkor közösségépítő, 
illetve szociális programok által 
is szeretnének jelen lenni a község 
életében, ugyanis foglalkozásokat 
szerveznek a helyi idősek és hátrá-
nyos helyzetű gyermekek számá-
ra. A délutáni órákban, egyfajta 
levezetőként a délelőtti fizikai és 
szellemi munka után, előadásokat 
hallgatnak és csoportos foglalko-
zásokon vesznek részt, de, mint 
Mateiu Katalin hozzátette, ter-
mészetesen nem maradnak el az 
esti szórakoztató programok sem, 
ahol lehetőség nyílik az ismerke-
désre. Az önkéntes koordinátor 
szerint ugyanakkor az egyhetes 
program keretében a helyi hagyo-
mányok megismerésére is lehető-
séget kínálnak.

– Az önkéntes táborra Erdély 
több településéről eddig ötvenen 
jelentkeztek, de természetesen 
még szerdáig várjuk azokat, akik 
úgy érzik, munkájukkal segíteni 
szeretnék a máréfalvi közösséget – 
nyilatkozta Mateiu Katalin.

A tábor helyi szervezőjének tá-
jékoztatása szerint a tizenhat évet 
betöltött jelentkezőknek nincs 
más dolguk, mint szerdáig kitöl-
teni a jelentkezési lapot, ugyan-
akkor befizetni a 60 lejes részvé-
teli díjat, ami magában foglalja az 
egyhetes tábor szállás- és a napi 
háromszori étkezés költségeit.

A természettudatos nevelést és 
szórakoztatást tűzte zászlajára az 
udvarhelyi Clear Water Egyesület. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A főként vízitúrák szervezé-
sével foglalkozó egyesület 
májusban környezetvédelmi 

akciót szervezett V–VIII. osztályos 
diákok számára, mely során megtisz-
tították a zeteváraljai víztározót és 
környékét. Legutóbb pedig (június 
7–10. között) vízinapokat szeveztek 
a zeteváraljai víztározónál, a négy-
napos rendezvényen résztvevők-
nek lehetőségük nyílt kipróbálni a 
kajakozást és a kenuzást. A számos 
vetélkedő és verseny mellett ki lehe-
tett próbálni a búvárkodást, továbbá 
előadások is gazdagították a progra-
mot. Az egyesület részéről Barabás 
Irma igen sikeresnek könyvelte a 
rendezvényt, melyet a nevelés és a 
szórakoztatás mellett azzal a nem tit-
kolt szándékkal is szerveztek, hogy 
népszerűsítsék magát a szervezetet. 
Az egyesület már ötéves múltra te-
kint vissza, de néhány év kihagyás 
után nemrég szerveződtek újra, és 
új csapattagokkal kiegészülve sze-
retnék a víziturizmust fejleszteni, a 
vízisportokat népszerűsíteni.

– Nemcsak a fiatalokhoz szó-
lunk, de főleg őket szeretnénk ki-
mozdítani a számítógépek mellől 
– árulta el Barabás Irma. A sikeres 
lebonyolítás folytatásra ösztönzi az 
egyesület tagjait. Továbbra is rend-
szeresen vállalják a kenu- és vadvízi 
túrák, oktatótáborok szervezését, 
de terveik között szerepel egy kajak-
kenu szakosztály létrehozása is. Erre 
korábban az Udvarhelyi Fiatal Fó-
rummal már volt egy sikertelen pró-
bálkozásuk, de most úgy döntöttek, 
hogy a kiegészült tagsággal maguk 
próbálják kivitelezni.

aktuális
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ÖnKéntEs tábort szErvEznEK MáréfAlván

Székely kaput festenek az önkéntesek
Környezetvédelem 

és szórakozás

Jó időnk lesz! – hangzott el a ki-
jelentés a szerdai EKE gyűlésen. 
tudtuk, hogy ez nem jelenthet 
mást, mint túrázást, méghozzá 
nem is akármilyent, hiszen ahogy 
mondani szokták, a „székelyek 
szent hegyére”, a Hargitára esett 
a választás. Mint korábbi túráink, 
ez is szerepel a júliusi vándortá-
bor útvonalai között, így komoly 
GPs-el felszerelkezve készül-
tünk, hogy minden szempontból 
megjelöljük a követendő utat.

Mivel az előrejelzés szerint az 
időjárás kedvezőnek igérkezett, 
sokan megragadták az alkalmat és 
csatlakoztak túratársnak. Az in-
dulást koraira terveztük, mivel a 
reggeli frissességben jobban lehet 
haladni. Így mire 6 órára kiértem a 
régi Spar parkolójába, már be volt 
állva a fogadott busz, illetve szépen 
gyülekezett a csapat is. Még egy 
kis várakozás és már robogtunk is 
Libán felé. A zetelaki gát vizében 

tükröződő nap jó időt ígért és a 
harmincöt túrázó vidám hangulata 
már a reggeli órákban azt az érzést 
keltette, hogy jó döntést hoztunk, 
amikor kikeltünk az ágyból. Nem 
sokkal több, mint fél óra múlva már 
búcsút is intettünk az autóbusznak, 
majd miután meghallgattuk a túra-
vezető eligazítását, útnak is indul-
tunk. Első célunk az Ördög-tónak 
nevezett lápos vidék volt, ahova az 
útjelző táblák szerint két és fél órás 
út vezet, de mi alig másfél óra eltel-
tével meg is érkeztünk. Folyamato-
san, de enyhén emelkedtünk felfelé, 
így volt időnk megcsodálni a tájat. 
Akinek kedve volt, meglátogatta a 
hajdani tó helyén keletkezett lápot, 
mások addig is pihentek vagy éppen 
fenyőrügyet gyűjtöttek. Következő 
célunknak a Fertő-tető volt kitűzve, 
ami annyit jelentett, hogy valamivel 
többet fogunk felfele menni. Alig 
tíz perc után már éreztük is, hogy 
egyre nehézkesebben haladunk, 
így hamarosan kisebb csoportokra 

oszlottunk, hogy mindenki a saját 
tempójában haladhasson. Az út 
java részében erdőben gyalogol-
tunk, így kedvező volt a fák által 
tartott árnyék. Aztán következett 
Hidlás pusztája, ahova nemrégiben 
a hegyimentők fából készült me-
nedéket építettek, hogy a turisták 
a zord körülmények között meg-
húzódhassanak. Innen szép kilátás 
nyílt a Hargita-hegység egy részére, 
de hogy többet is láthassunk be-
lőle, folytattuk utunkat tovább az 
erdőben. Majd több mint egy fél 
óra után újból egy havasi legelőn 
találtuk magunkat, ahol még egy 
dombot megmászva, fel is értünk 
a Fertő-tetőre. Miután megcsodál-
tuk a kilátást, elindultunk lefelé, a 
Fertő-nyereg irányába. A havasi táj 
egyre jobban kibontakozott. A kö-
vetkező rövid pihenőt egy vályúba 
csorgadozó forrásnál tartottuk. 
Innen már sok vizet nem vettünk, 
mivel tudtuk, hogy a közelben van 
borvízforrás, ahol fel is töltöttük 

vízkészleteinket és meg is ebédel-
tünk. Egy hosszasabb pihenő után 
ismét felcsatoltuk hátizsákjainkat 
és a Bánya-tetőt tűztük ki célpont-
nak. Azonban egy jó páran előre 
mentünk, így ennek a megtekin-
téséről lemaradtunk, mivel az erdő 
egy elrejtettebb részén található. 
Akik viszont megpillantották, ér-
dekes sziklaormait megörökítették 
egy fotón, így majd később mi is 
szemügyre vehettük. Ezek után a 
Gyöngyös kútját tűztük ki újabb 
célként. Fenyők és áfonyabokrok 
közt haladtunk, ahol néha jól esett 
megpihenni a mohával benőtt út-
szélen. Az erdőből kiérve egy sze-
kérutat kereszteztünk, ahol bár a 
túloldalon folytatódott a jelzés, kis-
sé félrevezetőnek bizonyult, mivel 
akik arra vették az irányt, pontosan 
kikerülték a Gyöngyös kútját. Mi 
balra fordulva a keresztezett úton, 
egy szerpentint legyűrve, értük el 
az említett kutat. Erről a helyről 
egy néhányan még nekivágtak a 

Madarasi-Hargita csúcsának, ami 
alatt mi egyenesen a menedékhá-
zig sétáltunk. Itt újból egyesült a 
csapat, ahol megoszthattuk a napi 
élményeinket és kipihenhettük a 
fáradalmakat. Mivel még bőségesen 
volt időnk a busz indulásáig, így hát 
vidám hangulat közepette az est-
ebédet is elfogyasztottuk. Fél kilenc 
körül elindultunk az úton, Szent-
egyháza irányába, egészen a Vargyas 
borvízforrásig, ami nem több mint 
3 km. A forrást, az autóútról letérve, 
egy meredek domboldalon beeresz-
kedve értük el. Megtöltöttük kula-
csainkat és visszatértünk a rendes 
útra, ahol aztán farönkön pihenve 
és énekelve vártuk az autóbuszt. A 
késő esti órákban gurultunk ha-
zafelé, de a fáradság jelei még alig 
mutatkoztak a daloló társaságon. 
Újabb emlékekkel bővülve tértünk 
haza, ezuttal a Hargita rejtett szép-
ségeibe nyerhettünk egy rövidke 
bepillantást. 

Ambrus Helga-Gyöngyvér

EKE libántól A MAdArAsi HArGitáiG

Munka közben. Az önkéntesek tavaly nyáron Ditrót szépítgették fotó: jánossy alíz



Körkép
közélet

A magyarországi Országos 
Alapellátási Intézet immáron 
harmadszor írja ki pályázatát, 
amelynek célja az anyaorszá-
gi és a határon túli háziorvos-
ok és nővérek presztízsének, 
megbecsülésének növelése. 
Mint ismeretes, tavaly Az év 
praxisa a Kárpát-medencében 
nevet viselő díjat egy békés-
csabai orvos és az udvarhelyi 
dr. Csáki Mária családorvos 
kapta. Idén, ha előterjeszt-
jük kedvenc orvosunkat, és 
elegendő számban szavazunk 
is rá, újból udvarhelyi orvos 
részesülhet ebben az elisme-
résben.

HNU-információ

Az év praxisa a Kárpát-
medencében díjat a ma-
gyarországi Országos 

Alapellátási Intézet munkatársai 
kezdeményezték. Úgy gondol-
ták, pályázatuk révén a betegek 
is átnyújthatnak egy ajándékot 
háziorvosuknak, meghálálva, el-
ismerve munkájukat. Akciójukat 
így népszerűsítik: „Ha Ön is ked-
vet kapott ahhoz, hogy ajándékot 
nyújtson át háziorvosának, nem 
kell hozzá öt percnél több. Csak 
rákattint portálunkra, elolvassa 
a pályázati kiírást, leírja kedvenc 
sztoriját és névvel, címmel elkül-
di ajánlását nekünk. Jelölje Ön is 
kedvenc háziorvosát és praxisát!”

Bár a kezdeményezés három-
éves, a szándék, hogy megjutal-
mazzák a legjobb praxisokat, 
már több évtizedes. Az utóbbi 
években a nemzethez tartozás-
ra fektetik a hangsúlyt, így a 
felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és 
vajdasági magyar orvosok is be-
kerülhetnek a díjazottak közé, 
hiszen, mint a szervezők kieme-
lik, a Kárpát-medencében azo-
nos közegben élünk. Kedvenc 
háziorvosunk jelöltetése amúgy 
tényleg egyszerű folyamat: olyan 
történetet vagy általános össze-
foglaló írást kell elküldenünk 
orvosunkról, amelyből kiderül, 
az általunk kiválasztott személy 
valóban rászolgált a díjra. Idén 
november 30-áig várják a jelölé-
seket.

A pályázat keretében a ne-
ves közéleti szereplőkből álló 
zsűri és a honlap (http://www.
azevpraxisa.hu) látogatóinak sza-
vazatai alapján választják ki azt a 
tíz-tíz orvost, határon innen és 
túl, akinek odaítélik Az év praxi-
sa a Kárpát-medencében díjat.

A pályázatban az Országos 
Alapellátási Intézetnek partnere 
a Duna Televízió is, mint a szer-
vezők közlik, karöltve szeretné-
nek lehetőséget teremteni a Kár-
pát-medencében élő magyarság 
számára egymás kultúrájának, 
életének alaposabb megisme-
résére, egymás elfogadására, a 

partneri kapcsolat kialakítására 
a kölcsönös tisztelet jegyében. 

– Bízunk abban, hogy pályá-
zatunk segítségével valamennyien 

érzékenyebbé válhatunk a másik 
problémái, körülményei iránt.

Bár a tavalyi kiírásban a há-
rom legtöbb szavazatot elnyert 

praxis díjazása szerepelt, a zsűri 
a beérkezett javaslatok tartalma 
és a tömeges internetes szava-
zó miatt úgy határozott, hogy 
a legtöbb voksot begyűjtő első 
tíz praxist hirdeti nyertesnek. A 
sok-sok életmentő, vigasztaló, a 
betegbe lelket öntő történet lát-
tán, no meg amiatt, hogy hányan 
ültek a számítógép elé, hogy 
nemcsak tollal, hanem klaviatú-
rával is kifejezzék hálájukat, idén 
is tíz praxis nyeri majd el a díjat 
Magyarország határain belül és 
tíz praxis a határain túl. Csak jel-
zésként: az abszolút győztes első 
helyezett tavaly 55 839 szavazat-
tal került az élre.

– Tapasztalataink azt igazol-
ják, hogy a betegek a szakmai 
tudás mellett a jó szót, a türel-
met, a mosolyt és az empátiát 
díjazzák a legjobban, és az élet-
mentést. A nővérkék szerepe 
sem elhanyagolható. Az egyik 
pályázó arra hívta fel a figyel-
met, hogy milyen sikeres annak 
a praxisnak a működése, ahol az 
ápolónő mellé a háziorvos egy 
másik – egészségtan-tanári dip-
lomával is rendelkező ápolónőt 
alkalmazott. Számos beteget ő 
beszélt rá az életmódváltásra és 
a különböző szűrővizsgálatokra, 
így derült ki a beküldő diabéte-
sze is – közölték a program szer-
vezői egyfajta pályázási útmuta-
tóként.

Az év prAxIsA A Kárpát-MedenCében

Legyen újból udvarhelyi a legjobb háziorvos!
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hargitanépe Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

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

Dr. Csáki Mária a tavalyi győztes. Idén is udvarhelyi lesz az első? 

A választások lejártak, egy-két sajnálatos kivételtől el-
tekintve nem hangzottak el vagy történtek olyan dolgok, 
amelyeken a politikai szereplők ne tehetnék túl magukat. 
A pártok mostantól nem közvélemény-kutatásokra, hanem 
a választási eredményekre alapozottan beszélhetnek támo-
gatottságukról. Az eredmények elemzését is el kell végez-
ni, egy konklúzió biztosan levonható: az erdélyi magyar 
választók továbbra is elvárják vezetőiktől azt, amivel ezek 
immár hosszú évek óta adósok, az egységet.

Ami ezeken a választásokon elveszett, mind visszasze-
rezhető, de a közösségnek határozott üzenetet kell küldeni, 
mégpedig azt, hogy minden nézeteltérésnél lényegesebb az 
erős magyar politikai képviselet. Ez mozgatja meg a ma-
gyar választót, az, hogy szavazata jelent valamit, nem 
csak egymással civakodó politikusoknak szolgáltat egy 
plusz érvet az egymásnakfeszüléshez. A közösség kinyilvá-
nította akaratát: egységes, aktív és erős magyar képviseletre 
vágyik minden szinten. 

Erről minden politikai szereplőnek el kell gondolkod-
nia. Azoknak, akik tisztséget szereztek, meg kell találni-
uk a módját annak, hogy ne ellenkezésekben fulladjon ki 

tevékenységük, hanem pozitív cselekvésben. Az RMDSZ-
nek ebben a folyamatban nagy felelőssége van. Az elkövet-
kezőkben nem szabad úgy viselkednie a másik két párttal 
mint legyőzöttekkel, hanem inkább keresse meg a partner-
ségi lehetőségeket. Amint hallatszik, a szövetség vezetőiben 
van erre hajlandóság. 

Tárgyalópartnerük elsősorban az MPP kell, hogy le-
gyen, hiszen ez a második legnagyobb erdélyi magyar po-
litikai szervezet, tag jainak van önkormányzati tapaszta-
latuk is. Ugyanakkor azt is saját bőrükön érezhették, hogy 
milyen, amikor a magyarországi hivatalos támogatásokból 
kiesik egy szervezet, és önerejéből kell a választásokon je-
lentkeznie, maximum személyes kapcsolatok mentén szá-

míthat támogatásra. Ennek tükrében azt is elmondhatjuk, 
hogy a polgáriak tisztességesen helytálltak, jobb eredményt 
érve el, mint az irdatlan összegű, magyarországi kor-
mányzati pénzeket is kampányra elköltő EMNP. Az MPP 
kell, hogy legyen azért is a partner, mert magára hagyták 
Budapestről, ezért döntéseket hozhat. Szász Jenő ura most 
már saját pártjának, míg Toró T. Tibornak mindent a Fi-
desz-vezérkarral kell megvitatnia, mielőtt választ mond-
hatna bármilyen megkeresésre. 

Kell keresni az együttműködést, meg kell valósítani az 
egységet. A székelyföldi politikusoknak vissza kell szerez-
niük Maros megye vezetését és Marosvásárhelyt. Ehhez 
olyan, a magyarság egységére alapuló, a cselekvő jelenben 
gyökerező jövőképet kell felmutniuk, amelyben mindenki 
hinni tud. Ellenkező esetben a választók most megfogal-
mazott, határozott üzenete (amivel bebizonyították, hogy 
sok politikusnál okosabbak) visszhang nélkül marad. Kár 
lenne. 

Az egység
  NÉZŐpoNt n Isán István Csongor
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> Hagyományőrző tábor az Eszter-
láncban. Az Eszterlánc Napközi Otthon 
iskolaelőkészítő csoportjai számára egyhetes 
tábort szerveznek Hargita Megye Tanácsá-
nak támogatásával. Különböző hagyomány-
őrző programokon vesznek részt a gyere-
kek: kézműves foglalkozásokat, néptánc- és 
népihangszer-oktatást tartanak számukra, 
emellett megismerkedhetnek a gyógynö-
vényekkel is. Koncz Melinda, a napközi 
otthon vezetője elmondta lapunknak, hogy 
több kiránduláson is részt vesznek, többek 
közt Korondra, Szentegyházára és az etédi 
szalmakalap múzeumba látogatnak el. – Tel-
jes egészében a megyei tanács adja a pénzt a 

táborra. Közel tíz éve szervezzük ezt a tábort 
a nagycsoportosaink számára. Pénteken 
kiállítást is nyitnak a gyerekek munkáiból, 
amelyeket a héten készítenek el. A megta-
nult táncokat is bemutatják a szülőknek – 
mondta el Koncz Melinda. (A. J.)

> Parkosítják a kápolna mellet-
ti teret. A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány és a Székelyudvarhelyi Római 
Katolikus Plébánia pályázatot hirdet a 
Jézus-kápolna körüli tér parkosítására. A 
műemlék és a főút közötti területre par-
kot képzeltek el, ahová tájékoztató táblá-
kat és padokat helyeznek el, fákat, bokro-

kat ültetnek, továbbá az itt átfolyó patak 
szabályozása is szerepel a terveik között. A 
terveket július 16-ig várják a pr@szka.org 
e-mail címre vagy személyesen a Bethlen 
Gábor 55. szám alatti irodában – tájé-
koztatta lapunkat Péter Ildikó. Az SZKA 
munkatársa elmondta, hogy a terveket 
július 10. után a helyi média segítségével 
ismertetik. Szavazni lehet július 24-ig a 
www.szka.org honlapon, illetve szemé-
lyesen a Márton Áron téren (Patkó) július 
22-én, 14 órától – A beruházás értékét 
csak hozzávetőlegesen tudjuk felbecsül-
ni. Ez függ az adakozási kedvtől, illetve az 
önkéntesek munkájától. A legutóbbi be-

ruházás értéke (pl. Szabók utcai játszótér), 
54 ezer lej volt. A munkát 2013 júliusáig 
tervezik elvégezni. 

> Útlezárás. Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatala felhívja az érintettek 
figyelmét, hogy a Baróti Szabó Dávid ut-
cában – a Tamási Áron Gimnáziumtól a 
Csere utca sarkáig – mától javítási munkálat 
kezdődnek. A vízelvezető keresztrácsokok 
megrongálódtak, egyhelyütt beszakadt az 
aszfaltréteg, ez indokolja az utca részleges 
lezárását. A gyalogosok használhatják ezt az 
útszakaszt, az autósok előtt viszont három 
hétig le lesz zárva.hí
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Tisztújítás, alpolgármester 
kijelölése, ifjúsági fórum újjá-
születése, falunapok, Deság-
maraton. Bár az új polgármes-
ter hivatalba iktatására június 
26-ig még várni kell, Zetelakán 
már megmozdult az állóvíz, a 
község RMDSZ szervezete már 
készíti elő a terepet polgármes-
tere és tanácsosai számára a 
nem éppen áldásos „örökség” 
átvételére.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Tisztújító gyűlést tartott 
múlt csütörtökön az 
RMDSZ zetelaki szerveze-

te, mely alkalommal a választmány 
kibővült és részben átalakult, a 
helyhatósági választáson megyei 
tanácsosi mandátumot elnyerő 
Sándor Barna elnököt pedig egy-
öntetűen újabb négy évre válasz-
tották meg. Az ülésen szavaztak 
arról is, hogy a helyi szervezet Koz-
ma Lajos tanácsost jelölje a telepü-
lés alpolgármesterének. A község 
önkormányzata június 26-i alakuló 
ülésén fog erről dönteni, de tekin-
tettel arra, hogy a szövetség több-
séget szerzett a helyi tanácsban 
(11 RMDSZ, 3 MPP, 1 EMNP), 
akár kész tényként kezelhető, hogy 
Zetelakának az alpolgármesterét is 
a szövetség adja.

– Az új vezetés feladata min-
denekelőtt felmérni a község 
helyzetet, leltárt  készíteni, szem-
revételezni, hogy milyen hiányos-
ságok vannak a községben, milyen 
előnytelen dolgokat eszközöltek 
az elmúlt négy évben – árulta el 
Sándor Barna, hozzáfűzve, hogy 
az új polgármester is tagja az 
zetelaki RMDSZ elnökségének, 
így együtt fogják meghatározni 
a prioritásokat, amelyek mentén 
megkezdhetik a munkát.

„Tűzoltással” kezdik
Nagy Attila, az új zetelaki pol-

gármester tudja, hogy a lakosság 
ki van éhezve a fejlesztésekre, hisz 
láthatták, amint az elmúlt években 
a szomszédos települések rendre 
fejlődtek, Zetelakán pedig alig 
történt említésre méltó megvaló-
sítás, beruházás. A megválasztott 

településvezető még nem tudja 
pontosan, hogy milyen hivatalt 
vesz át június 26-án, de sejti, hogy 
egyetlen polgármester sem örülne 
egy ilyen „örökségnek”.

– A következő négy évben 
nem szeretnék állandóan az ál-
datlan örökségre hivatkozni, ez-
zel takarózni, de tény, hogy amit 
átveszünk, az nem leányálom – 
mondja Nagy Attila, aki a jelen-
legi helyzetet egy épülettűzhöz 
hasonlítja, ahol a további károk 
keletkezésének elkerüléséért elő-
ször meg kell fékezni a lángokat, 
el kell oltani a tüzet, majd fel kell 
állítani azt a csapatot, amely az 
egészet újraépíti.

Nagy Attila optimista
A választási kampányban a 

helyi RMDSZ csapata kilenc fó-
rumot és három rétegtalálkozót 
szervezett. A lakosok által felve-
tett problémák településenként és 
falurészenként különböznek egy-
mástól, de a legtöbb találkozókon 
a földbirtokok tulajdonjogainak 
tisztázását és az urbanisztikai, épít-
kezési engedélyeknek a helyben 
való kiadását igényelték. Az elmúlt 

években sok munkatárs felmon-
dott a polgármesteri hivatalnál, 
ahol a működő osztályok (urba-
nisztikai, földhivatal) hiánya csak 
súlyosbítja a helyiek gondjait.

Nagy Attila elmondta, hogy 
folyamatban van egy ütőképes csa-
pat felállítása, hogy amint lehet, 
több szálon tudják indítani a mun-
kát. Tisztában van azzal is, hogy az 
eredmények nem fognak azonnal 
érkezni. A kampányban nem ígér-
tek felelőtlenül, s a lakossági fóru-
mokon is ismételten hangoztatták, 
a választási siker esetén sem tudnak 
egyből eredményeket felmutatni. 
Ennek ellenére az új polgármester 
optimistán tekint a jövőbe.

– Szinte minden adott egy si-
keres mandátumhoz. Van egy jó 
képességű többségi tanácsos csapa-
tunk, egy zetelaki megyei tanácso-
sunk, s a szomszédos községek is ki-
fejezték segítési szándékukat, ezért 
egy erőteljes fejlődést látok a köz-
ségben – nyilatkozta Nagy Attila.

Elkel a segítség
A környező települések se-

gítő szándékát Sándor Barna is 
megerősítette. Az öt községet 

(Fenyéd, Máréfalva, Oroszhegy, 
Székelyvarság és Zetelaka) ma-

gában foglaló Hegyalja Kistérsé-
gi Régió támogatásával megyei 
tanácsosi mandátumot elnyerő 
elöljáró elmondta, hogy bár ő 
zetelaki, a megyei önkormány-
zatban egyformán képvisel min-
den községet, vigyázva az egyen-
súlyra. A gond, hogy Zetelaka e 
pillanatban erősen negatívan 
hat a képzeletbeli mérlegre.

A térség képviselője elárul-
ta, hogy a régió minden telepü-
lésének képviselésével kapcso-
lattartó feladat is vár rá, annál 
is inkább, hogy az elmúlt négy 
évben komoly eredményeket 
felmutató szomszédos önkor-
mányzatok mindegyike kiáll 
Zetelaka mellett. Közös pályá-
zatokkal szeretnének próbál-
kozni, s a LEADER programon 
belül is vannak közös terveik.

– Zetelaka segítségre szo-
rul, s azzal, hogy megkapja, 
mindenki jól jár. A község 
megerősödése automatikusan 
a régió, a térség, egyáltalán 
Udvarhelyszék megerősödését 
eredményezi – vélekedik Sán-
dor Barna.

RMDSZ-ES lESZ AZ AlpolgáRMESTER iS

Tűzoltással kezdik a munkát

Tortával ünnepeltek a választási győzelmet

Falunapok és Deság-kapu maraton

A zetelaki RMDSZ az újjáalakult Zetelaki Ifjúsági Fórummal kö-
zösen július 23–24-én szervezi meg a XVII. Zetelaki Falunapokat, 
ezen belül a Deság-kapu Fesztivált. Hagyományos módon a kétna-
pos rendezvény ugyanennyi helyszínen zajlik, a szombati nap a IV. 
Deság-kapu maratonnal indul, és kulturális műsorral folytatódik 
a Deság-domb alatti színpadán, vasárnap pedig a községközpont 
labdarúgópályáján folytatódik az ünnepség.
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A helyi termékek – kiemelten 
a farkaslaki feldolgozóban ké-
szült almalé – fogyasztására 
sarkall mindenkit közös ak-
ciójában a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány és a Szé-
kelygyümölcs Egyesület. A kez-
deményezés során befolyt ösz-
szegekből az alapítvány egy Vi-
déki Alap létrehozását tervezi. 
Noha az akció májusban indult 
és fél évig tart, emlékeztetnek: 
csak akkor gyűl, ha fogy! Kér-
jünk hát egy pohárral.

HNU-információ „Igyon egy pohár almalavet 
Udvarhelyszékért! Min-
den pohár Székelygyü-

mölcs-almalé elfogyasztásával a 
közösségi alapítvány kezdeménye-
zését támogatja. Célunk egy Vidé-
ki Alap létrehozása, melyből falu-
közösségeink ötleteit támogatjuk. 
Térjen be a Gondűző éttermebe, 
a G. Caféba, a Határpatak Pan-
zióba, a Renaissanse kávézó és 
étterembe, és kérjen egy pohár 
almalevet! Ha fogyaszt, nyerhet 
is! Gyűjtse a tombolafüzetbe a 
matricákat és egy 500 lejes OTP 
bankkártyát, 100 lejes Göndűző 
vásárlási utalványt és más aján-
dékokat nyerhet tombolán” – így 
szól a Székelyudvarhelyi Közössé-
gi Alapítvány (SZKA) felhívása, 
mely révén az SZKA és a Székely-
gyümölcs Egyesülettel mindenkit 
a helyi termékek fogyasztására 
igyekszik sarkallni.

A közös akció viszont ennél 
többről szól: egyrészt egészséges 
termékeket fogyasztunk, másrészt 

pedig közösségi alapot is táplál-
juk, amelyből az alapítvány majd 
ötletek megvalósítását támogatja 
vidéken. Az akció helyi terméke 
a több száz udvarhelyszéki gazda 
által a farkaslaki feldolgozóban 
készített egészséges almalé. A két 
civil szervezet fő partnerei pedig 
azok a helyi vendéglátók – udvar-
helyiek és udvarhelyszékiek egy-
aránt –, akik számára fontos az 
egészséges helyi termék, és tenni 
is akarnak a közösségért.

Az SZKA két partnerrel indí-
totta el az akciót, a Gondűző ét-
teremmel és a Határpatak Panzió-
val, időközben többen csatlakoz-
tak, sőt továbbra is várják az akci-
óhoz, kezdeményezéshez társulni 
kívánókat. Az SZKA munkatársai 
úgy számoltak, az Igyon egy pohár 
almalavet Udvarhelyszékért! el-
nevezésű akció első fázisa fél évet 
tart. Ez idő alatt, aki almalevet 
fogyaszt, mint már jeleztük, nyer-
het is. A játékban részt vevőknek 
egy tombolafüzetben kell gyűjte-
niük minden elfogyasztott pohár 
almalé után az alma-matricát, és 
ha kigyűlt a tíz darab, akkor bele 
kell tenni a kihelyezett gyűjtődo-
bozba. A főnyeremény egy 500 
lejes OTP bankkártya (3 db.), 
illetve a rendszeresen almalevet 
fogyasztók további nyeremény-
tárgyakra is számíthatnak: 100 
lejes Gondűző vásárlási utalvány 
(3 db.), Udvarhelyszéki Mozaik 
könyv (3 db.), Közösségi Kupon-
füzet (5 db.).

Beszédes az akció szlogenje 
is, mely szerint „Akkor gyűl, ha 
fogy! Kér egy pohárral?”.

A székelyudvarhelyi Septimia 
Szabadidőközpontban tartották 
tegnap a II. Erdélyi Magyar Tőzs-
dekonferenciát. A Hargita Népe 
Udvarhely médiapartnerségét él-
vező rendezvényen kiváló szak-
emberek tartottak különböző 
előadásokat, amelyeket közel 90 
hallgató követett figyelemmel.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A konferencia résztvevő-
inek lehetőségük nyílt 
szóba állni az előadók-

kal, kikérni szakmai vélemé-
nyüket a tőzsdézés fortélyairól. 
Jelen volt a konferencián dr. 
Drábik János világgazdasági 
szakértő, aki díszvendégként a 
konferencia záróakkordjaként 
tartott előadást. 

Olyan előadók értekeztek a 
témában, mint  Nagy Gergely, 
ismertebb nevén az OpcioGuru, 
dr. Novák István, a Goldstein 
Brokers Inc. pénzügyi jogásza, 
Vári Lóránt, a forex robotok és 
brókercégek szakértője, Tánczos 
Levente egyetemi tanár, Jancsó 

András, az Imperium Divitiarum 
Kft. tulajdonosa, sikeroktató. 

Antal Hajnal főszervező la-
punknak elmondta, hogy nyolc-
vanheten vettek részt a konferen-
cián, nagyon jó visszajelzéseket 
kaptak tőlük. 

A célközönség olyan emberek-
ből állt, akik aktívan tőzsdéznek 
már. Az ország minden részéről 
érkeztek, udvarhelyiek nagyon 
kevesen voltak. A konferenciát 
évente rendezik forgószínpad-
szerűen, tavaly Marosvásárhelyen 
tartották. 

Motoros vezetéstechnikai kép-
zést szervez július elsején Szé-
kelyudvarhelyen a Daimler MC 
és a WideRoad. A szervezők 
szerint a képzés célja, hogy a 
motorosok elsajátítsák a meg-
felelő szintű járműkezelést, 
ezáltal is növelve a motorosok 
közlekedés-biztonságát. A jú-
lius elsejei tréningre harminc 
jelentkezőt várnak.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Második alkalommal szer-
vez Székelyudvarhelyen 
két hét múlva, július 

1-jén motoros vezetéstechni-
kai képzést a székelyudvarhelyi 
Daimler MC és a kecskeméti 
WideRoad közlekedésbiztonsági 
cég. Mint a WideRoad munka-
társa, Bálint Levente lapunknak 
elmondta, azért született meg a 
székelyudvarhelyi képzés ötlete, 
mert egyre több romániai moto-
ros fedezi fel, hogy mekkora fon-
tossággal bír egy ilyen tanfolyam, 
és mivel bár korábban tartottak 
tréningeket Nagyváradon is, nem 
tudták kielégíteni a növekvő igé-
nyeket. A tavalyi udvarhelyi si-
keren felbuzdulva idén Levente 
mellett még két szakember érke-
zik Udvarhelyre, akik a Kaufland 

áruház parkolójában egész napos 
ingyenes képzést tartanak a jelent-
kezőknek.

A szakember szerint azért 
van jelentősége az ilyen tovább-
képzéseknek, mert a vezetői en-
gedély csupán egy lehetőséget ad 
kedvenc motorunk használatára, 
nem jelenti azt, hogy mindent 
tudunk arról, ami a gép kezelését 
illeti. Napjainkban tulajdonkép-
pen az A kategóriás jogosítvány 
bármilyen motorkerékpár veze-
téséhez feljogosít, ennek ellenére 
megszerzéséhez csupán egy rutin 
pályán kell végigmennie a tanu-
lónak, és nem elég annak a tu-
dásnak az elsajátításához, amivel 
akár egy kétszáz lóerős masinát is 
vezethet a kétkerekűek szerelme-
se. Emellett jelentősen megnőtt a 
forgalom, ahol manapság, ebben 
a zsúfolt környezetben a moto-
rosoknak sokkal jobban oda kell 
figyelniük, hiszen nagyobb esély-
lyel kerülhetnek balesethelyzetbe, 
mint néhány évtizeddel ezelőtt.

Éghajlatunkból adódóan négy-
öt hónapig nem lehet motorozni, 
ami alatt megkopik a vezetési ru-
tin, ezért a motorosoknak időt kell 
szánniuk a gyakorlatra, hogy újra 
beidegződjenek a motorvezetéshez 
szükséges alapok. Utóbbihoz renge-
teg türelemre van szükség, hogy fel 

tudjanak készülni minden váratlan 
eseményre, és úgy közlekedjenek, 
hogy akár mások hibáit is képesek 
legyenek kivédeni. Ebből az okból 
szerveznek egyre többen és többet 
vezetéstechnikai oktatást – főleg tő-
lünk nyugatabbra –, ahol könnyen 
érthető módon megtanítják, mit 
miért kell tenni a motoron, és ezt ott 
helyben a saját kétkerekűnkön rög-
tön el is sajátíthatjuk.

Az udvarhelyi képzésen az okta-
tók az alapoktól kezdve építik fel a 
programot: reggel kilenctől elméleti 
résszel kezdik a napot, amit alapos 
magyarázat és sok gyakorlás követ. 
A nyolcórán át tartó program végén 
tesztpályán próbálhatják ki magukat 
a tanulók, hogy milyen is vezetni 
olyankor a motort, amikor időkere-
tek közé vannak szorítva.

– A teszt után mindenkinek 
felhívjuk a figyelmét a hibáira, és 
olyan tanácsokat igyekszünk adni, 
aminek később is hasznát vehetik, 
és amit természetesen sok gyakor-
lással akár egyre magasabb szintre 
fejlesztethetnek – fogalmazott 
Bálint Levente.

A július 1-i vezetéstechnikai 
képzéssel kapcsolatban érdeklődni, 
illetve jelentkezni a balintlevente@
wideroad.ro e-mail címen, vagy 
a 0741–055 833-as (Lajos-Nagy 
Zsolt) telefonszámon lehet.

Igyon Egy poháR AlMAlAVET UdVARhElySzéKéRT!

Akkor gyűl, ha fogy!

Tőzsdekonferencia a Septimiában

VEzETéSTEchnIKAI KépzéS UdVARhElyEn

Hogy minden motoros élje túl

Nyolc órán át oktatnak a Kaufland parkolójában. A cél a közlekedésbiztonság növelése fotó: wideroad.ro

A program célja a vidéki közösségek támogatása

Nyolcvanhét résztvevő hallgatta az előadásokat fotó: ifj. haáz sándor
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Közös tánc, ismerkedés, szakmai 
tapasztalatcsere, valamint a jövő-
re nézve kihelyezett tagozat ter-
vezése foglalkoztatta azt a három 
társaságot, amelynek tagjai az 
András Alapítvány Rendezvény-
birtokán közös táncot lejtettek.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Vihar előtti, illatokkal ter
hes levegő, jázmin, akác és 
frissen kaszált fű illata, nép

viseletben, valamint népies ru hában 
serénykedő táncosok fogadtak a 
minap Lázárfalván, az András Ala
pítvány Rendezvénybirtokán. Az 
előkészület, a szabadtéri színpadál
lítás, amely a Zugtáncház tánccso
portja, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, valamint a Magyar 
Táncművészeti Főiskola néptánc 
tagozatos diákjai előadását szolgál
ta. A heves zápor miatt csúszott a 
programkezdés, de nem maradt el 
sem a küküllőmenti táncrend, sem 
a János vitéz.

Hivatásosok és lelkes 
amatőrök találkoztak
– A közös fellépés érdekessége, 

hogy felnőtt műkedvelők, nagyon 
fiatal hivatásos táncosok és hivatá

sos táncosok lépnek fel – nyilatkoz
ta lapunknak a helyszínen András 
Mihály, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes igazgatója.

A találkozó távlati céljaként az 
együttesvezető a barátkozáson túl a 
hosszú távú együttműködést nevez
te meg a csíkszeredai táncegyüttes 
és a Magyar Táncművészeti Főiskola 
között.

– A Magyar Táncművészeti Fő
iskola kezdeményezésére kezdtünk 
foglalkozni egyik fontos vágyunk és 

célunk megvalósításának lehetősé
geivel: szeretnénk, hogy Csíkszere
dában kihelyezett tagozata induljon 
a Magyar Táncművészeti Főisko
lának, azért, hogy azok a hivatásos 
táncosok, akik nálunk dolgoznak, 
de a Háromszék Táncegyüttes, a 
Maros Művészegyüttes, az Udvar
hely Néptáncműhely, a Nagyvárad 
Táncegyüttes – és még sorolhatnám 
– tagjai, valamint sok tehetséges 
erdélyi fiatal képezhesse magát és 
diplomát szerezzen a táncművészet 

terén – részletezte az elképzelést 
András Mihály.

A kihelyezett tagozat lét
rehozásának szükségességét 
hangsúlyozta az együttesvezető, 
mondván, hogy így kollégái, ha 
negyvenéves koruk után elhagy
ják a színpadot, attól még nem 
kell megváljanak a táncos pályá
tól, a környékbeli kulturális köz
pontok, iskolák alkalmaznának 
diplomás táncoktatókat, műve
lődésszervezőket, néprajzban 

járatos embereket. Hiány is van 
belőlük.

– Addig is, ameddig ennek 
az akkreditált formáit meg nem 
találjuk, a tanárokkal megegyez
tünk, hogy jönnek a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes
hez képzéseket tartani – fogalma
zott az együttes vezetője.

A néptánc 
nem szakadhat el a falutól
András Mihály a közös fel

lépés helyszínét illetően meg
jegyezte, nem mindegy, milyen 
környezetben alkotnak, lépnek 
fel a táncosok.

– Azért ragaszkodom a falusi 
környetzethez, mert néptánccal 
foglalkozó emberekről van szó, és 
ide is betör a művilág, a műanyag 
világ, és egyre gyakrabban hallom, 
hogy nem tudnak fellépni falusi 
környezetben, mert nem megfe
lelő az infrastruktúra. Felhívnám 
a tanoncok, a műkedvelők és a 
hivatásosok figyelmét arra, hogy 
a népi tánc nem szakadhat el a fa
lutól és a falusi körülményektől – 
nyomatékosította András Mihály, 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes vezetője, a rendezvény 
házigazdája.

Állandó munka folyik a lázárfalvi rendezvénybirtokon. Néphagyományok eredeti környezetben fotó: darvas beáta

SzAKmAi tAlálKozó lázáRfAlván

Diplomával kell felvértezni a táncosokat

Az ellentmondásos, zavaros és 
félreértelmezhető jogszabályozá-
sok okán az elmúlt években már-
már követhetetlennek bizonyult a 
közszférai bérezési rendszer. Az 
utólagos számvevőszéki ellenőr-
zések ilyen körülmények köze-
pette pedig bizonyos bér jellegű 
juttatások jogszerűtlenségét álla-
pította meg, aminek következté-
ben visszafizetési rendeletek ki-
bocsátására került sor. volt, aki 
(vissza)fizetett, volt, aki nem… 
voltak pereskedések is, amelye-
ket vagy megnyertek, vagy nem 
az érintett állami és helyi köz-
igazgatási alkalmazottak. Egy 
most megjelent törvény értelmé-
ben mentesülnek a visszafizetési 
kötelezettség alól, azaz „meg-
kegyelmeztek” nekik. Így rende-
ződik a csíkszeredai városháza 
alkalmazottjainak helyzete is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

ABockormány egyik sikerte
len próbálkozása volt a köz
szférai bérek rendszerének 

reformja. Arra vonatkozóan ugyan 
létezik hatályos jogszabály, de... 
Kezdenénk azzal, hogy nagy dirrel
dúrral harangozták be a közszférai 
bérezési rendszer „forradalmi” gyö
keres, „méltányossági és igazságos
sági elveken alapuló” átalakítását 

2009ben, amikor is megszületett a 
2009/330as kerettörvény. Annak 
elfogadására a kormányzati felelős
ségvállalási eljárás keretében került 
sor. Hamarosan befuccsolt, nem 
állta ki a „puding próbáját”, s ennek 
okán újabb kerettörvény született, 
a 2010/284es. Mindezzel egyi
dejűleg valóságos káosz alakult ki 
az állami és helyi közigazgatás in
tézményrendszerében: nemigen 
tudni, mi is hatályos és mi nem egy 
adott pillanatban, azaz a megelőző 
jogszabály(ok)ból melyik szakasz, 
melyik előírás alkalmazható, és me
lyik már nem. No meg miként kell 
„viszonyítani” az előzőleg megkö
tött és bejegyzett kollektív munka
szerződéseket az új előírásokhoz? 

Időközben megszületett egy másik, 
a 2011es esztendőre vonatkozó 
közszférai bérezési törvény is.

Teltek a napok, a hetek, a hóna
pok, s majd bekövetkezett a megle
petés: a számvevőszéki ellenőrzések 
megállapításai szerint országszerte 
számos esetben tévesen alkalmaz
tak, illetve félreértettek egyes törvé
nyes előírásokat, illetve olyanokat is 
szem előtt tartottak, amelyek már 
hatályon kívül helyeződtek. A szó
ban forgó jegyzőkönyvek alapján 
az illetékesek kénytelenkelletlen a 
jogosulatlannak tartott bér jellegű 
juttatások visszafizetésére vonatko
zóan rendeleteket bocsátottak ki. 
Esetenként nem kis értéket jelentett 
a visszafizetendő összeg. Az érintett 

intézmények, valamint személyek 
az igazságszolgáltatáshoz fordultak. 
Számos per indult el, egyesek eseté
ben mindmáig nem született végle
ges és jogerős ítélet. Nagyvonalak
ban így alakult/történt ez például a 
Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 
esetében is. Az igazságszolgáltatási 
szervek gyakorlata is ellentmondá
sosnak bizonyult: hol helyt adtak 
a sértettek keresetének, s eltörölték 
a visszafizetési kötelezettséget, hol 
csak részben adtak igazat a felperes
nek, de az is előfordult, hogy pert 
vesztett az érintett személy.

„Jóvátételi” törvény
A rendkívül visszás és több mint 

vitatható helyzet okán, az esztendő 
elején az RMDSZ honatyái tör
vénytervezetet nyújtottak be a visz
szafizetési kötelezettség eltörlésére 
vonatkozóan. Ez ugyan bizonyos 
jogi szempontokból vitathatónak 
tűnt, de csakis ennek révén lehetett 
véget vetni a félreértelmezésnek, 
a további pereskedéseknek, s nem 
utolsósorban az ellentmondásos bí
rósági döntéseknek. A szóban forgó 
törvény, a 2012/84es, a Hivatalos 
Közlöny június 15i számában jelent 
meg. Címe némileg megtévesztő és 
homályos: „Törvény a közpénzek
ből fizetett alkalmazottak bér jellegű 
jövedelmeivel kapcsolatos egyes in
tézkedésekre vonatkozóan”. Ebben 

a törvényben „testesül” meg az, amit 
az utóbbi időben „fiskális amneszti
aként” emlegettek. Ez a szintagma a 
törvényben ugyan nem szerepel, de 
végeredményben az bizonyos jut
tatások visszatérítési kötelezettsége 
alól mentesíti az érintett személye
ket. A jogszabály 1es szakasza értel
mében annak előírásai azon szemé
lyek esetében alkalmazandók, akik a 
2010/284es kerettörvény hatályba 
lépése előtt bejegyeztetett és vissza
igazolt kollektív munkaszerződések 
alapján részesültek bérezésben, illet
ve a helyi és a megyei tanácsok hatá
rozatai alapján. Továbbá vonatkozik 
azokra is, akik munkaszerződések 
vagy polgári szerződések alapján 
részesültek javadalmazásban az eu
rópai alapokból finanszírozott pro
jektek keretében (olyan projektekről 
van szó, amelyek haszonélvezői/
partnerei a tanügyminisztérium és 
az oktatási intézmények voltak).

Tehát: a szóban forgó körülmé
nyek közepette az említett időszak
ban a mérvadó a kollektív munka
szerződés, illetve a vonatkozó taná
csi határozat. Következésképpen, 
amennyiben a bér jellegű juttatások 
azok kereteibe illeszkedtek, nincs 
amit és amiért visszatéríteni. Aki vi
szont időközben már visszafizetett 
bizonyos összegeket, az „károsult” 
marad, hisz nem jogosult a visszakö
vetelésre. 

fiSKáliS AmnESztiA – fEllélEgEzHEtnEK A JuttAtáSoKAt KApott KözAlKAlmAzottAK

Eltörölt visszatérítési kötelezettség

A csíkszeredai Városháza. Elmúltak a viharfelők az alkalmazottak fölül fotó: balázs árpád
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II. AlcsíkI PásztortAlálkozó

Kászonban gyűltek össze a juhászok
Együtt ünnepeltek szombaton 
kászonimpéren az alcsíki és 
kászoni juhtartó gazdák. Az 
immár második alkalommal 
megrendezett II. Alcsíki Pász-
tortalálkozón a kikapcsolódás 
mellett az ismerkedésé, a sajt-
kóstolásé és nem utolsó sorban 
a térségben nagy múltra visz-
szatekintő juhász szakma meg-
becsüléséé volt a főszerep.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A tavalyi, hagyományterem-
tő céllal Csíkszentkirályon 
megtartott első juhos ün-

nep után e hétvégén szombaton 
a II. Alcsíki Pásztortalálkozó ke-
retében Kászonimpéren gyűltek 
össze a térség juhászai, állattartó 
gazdái. A népes látogatót vonzó 
eseményen a kászoniak mellett 
természetese jelen voltak az alcsíki 
települések legkiválóbb juhászai 
is, standokkal és sajtkóstolóval 
hirdetve, hogy Szentkirálytól 
Tusnádig, Csíkszentsimontól 
Kászonjakabfalváig kik azok a 
gazdák, akik a legintenzívebben 
foglalkoznak a juhtenyésztéssel. A 
jó hangulathoz persze a színpadon 
egymást váló néptánc-együttesek 
és nótacsokrokkal kedveskedő 
előadók mellett az árnyat adó sör-
sátrak és az óriás bográcsban főtt 
birka-tokány illata is hozzájárult. 

A Hargita Megye Tanácsának 
Vidékfejlesztési Egyesülete és az 
Alcsíki Kistérségi Társulás által is 
támogatott rendezvény a nap vé-
gén Tamás Gábor koncerttel zá-
rult.

átvették a stafétát
Mint lapunk érdeklődésére 

András Zoltán, a rendezvényt 
társszervező Kászonaltízi önkor-
mányzat vezetője elmondta, a 
választás nem véletlenül esett a 
Kászonokra. 

– Már a tavalyi első, 
csíkszenkirályi rendezvény után 

vállaltuk, hogy a másodikra szí-
vesen átvesszük a stafétát. A 
Kászoni-medencébe több mint 
12 ezer juh van, mely állomány a 
csíki települések között is az egyik 
legnagyobbnak számít. Másrész-
ről a kászoni vidék jellegzetessé-
ge a kiváló minőségű legelő, így 
az állattenyésztésnek, ezen belül 
a juhászatnak is hagyománya, és 
úgy hiszem, fényes jövője is van – 
fogalmazott a polgármester.

Ennek tükrében a találkozón 
két hagyományos esztenát is fel-
állítottak: az egyikben a juhászat 
hagyományos kellékeit, a pász-

tor-szálláshelyek berendezési 
tárgyait, míg a másikban a tej-
feldolgozás és sajtkészítés lépé-
seit, folyamatait mutatták be az 
érdeklődőknek. A juhász-stan-
dok mögött felállított aklokban 
ugyanakkor a különböző féle 
hús- és tejelő juhok megtekintése 
mellett – a gyerekek legnagyobb 
örömére – pásztorkutya, bárány, 
szamár és kiscsacsi simogatására 
is mód nyílt.

A találkozó ugyanakkor 
– mint lapunknak Pál Jakab, 
csíkszentkirályi gazda értékelte – 
az alcsíki juhos-gazdák ismerkedé-
sére is jó lehetőséget biztosított. 

– Az lenne az igazi, ha a ta-
lálkozót ki tudnánk terjeszteni 
az egész Csíki-medencére. Nagy 
szükség van erre, mert nem ismer-
jük egymást. Pedig én is immár 
negyven éve foglalkozom juhá-
szattal, a törzsállományom jelen-
leg 713 anyajuhból áll, de emel-
lett van 21 tehenem is. A tejet 
sajtként értékesítjük, elsősorban a 
gyimespalánkai piacon, de rend-
szeresen részt veszünk a csíkszere-
dai havi vásárban is – mondta el a 
csíkszentkirályi gazda.

Nincs kászoni porta 
juh nélkül
Bár a juhok –n éhány fős, főleg 

a család tej-, sajt- és hússzükségle-
tét fedező kisebb állományok ré-

vén – egyetlen kászoni portáról 
sem hiányoznak, szakosodott mó-
don, csak juhokkal néhány nagy-
gazda foglalkozik. Esetünkben vi-
szont a bácskodásként terelgetett 
nyájak mellett gazdánként több 
százas nagyságrendű sajátállo-
mányt is takar. Az állomány zöme 
a térségben hagyományos curkána 
és veres pofájú cigája, a helyi gaz-
dák véleménye szerint ugyanis a 
Kászonokban olyan fajtákra van 
szükség, amelyek a könnyű ellés, 
a jó tejhozam és legelőhasznosító 
képesség mellett jól bírják a hegy-
vidéki körülményeket, a lábat 
próbáló emelkedőket. De mint a 
találkozón kiderült, immár a hús-
juh-tenyésztésre is akad példa, ez 
esetben néhányan a fejés helyett 
a húsbárányok formájában veszik 
ki az állatokból a tejpénzt.

A 63 esztendejét taposó ká-
szonújfalvi Márkos Tibor nyolc 
éves korától foglalkozik juhászko-
dással. 

– Három báránnyal kezdtem 
meg az életet, és most a fiaméval 
együtt van 420 darab. Jó lenne 
még szaporítani, mert a legelő bír-
ja. A sajtot a csíkszeredai piacon 
szoktuk eladni, de jobb volna, ha 
valakinek egybe eltudnánk adni. 
Ezzel kapcsolatba igen kellene ide 
a közelbe egy tejfeldolgozó, az so-
kat lendítene a dolgunkon – tette 
hozzá Márkos.

Juhot, pásztorkutyát, szamarat simogathattak a gyermekek fotó: domján levente

Farmlátogatáson jártak a Hargita megyei mangalicatenyésztők

Egymás példáiból is tanulnak
Négy csíki-medencei mangali-
catartó gazda portájának megte-
kintésével összekötve Dánfalván 
tartották idei második kihelyezett 
vándorközgyűlésüket a Hargita 
megyei mangalicatenyésztők 
Egyesületének tagjai. kiderült, 
az egyesület hamarosan honlap-
pal gazdagodhat, míg a pályázati 
lehetőségek révén villanypásztor 
és mobiletetők vásárlásával se-
gítenék a tagokat.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Újabb farmlátogatással 
egybekötött közgyűlést 
tartottak pénteken a Har-

gita Megyei Mangalicatenyész-
tők Egyesületének tagjai. Az első 
ehhez hasonló, farmlátogatással 
egybefont találkozóra három hó-
nappal ezelőtt a gyergyói-medencei 
mangalicatenyésztők portáin, il-
letve a Gyergyóditróhoz közeli 
cengellér-tetői farmon került sor, 
míg a mostani kihelyezett ülésnek 
ez alkalommal – a csíki-medencei 
mangalicatenyésztők meghívására 
– Dánfalva szolgált helyszínül. Ám 
mielőtt az első feladatokat megvita-

tására került volna sor, a tagok négy 
környékbeli mangalicatenyészetet 
is felkerestek. A látogatások sorát 
előbb a csíkszentmártoni Csillag Ist-
ván farmján kezdték, majd a vizitet 
az egyesülethez két frissen csatlako-
zó csíkcsomortáni gazda – Ferencz 
Ákos és Petres Gábor – portáján 
folytatták. A sort végül Dánfalván, 
festői környezetben János Csongor 
a Hargita lankáira kiépített szabad 
tartású mangalicafarmjának megte-
kintése zárta.

Egymástól lesik el 
a praktikákat
Köllő Zoltán, a Hargita Megyei 

Mangalicatenyésztők Egyesületé-
nek elnöke, ha nem is minden eset-
ben, de összességében elégedetten 
nyugtázta a látottakat. Mint rámu-
tatott, szerencsére egyre többen lát-
nak fantáziát a mangalicatartásban, 
aminek az egyesülethez csatlakozó 
tenyésztők számbeli gyarapodá-
sában is látszatja van. Elmondta,  
a farmlátogatások révén egyrészt a 
tenyésztők is jobban megismerik 
egymást, másrészt az egymástól 
való tanulásra jó alkalom nyílik. 
Elárulta, az idén elindított vándor-
gyűlés folytatódik, így a gyergyói- 

és csíki-medencei tenyésztők után 
a következő közgyűlés keretében a 
Székelykeresztúr környéki mangali-
catartókat keresik fel.

Köllő ugyanakkor sokat vár az 
egyesület heteken belül elkészülő 
internetes honlapjától is, mely – 
meglátása szerint – sokat segíthet 
a mangalica és az ebből készült 
termékek értékesítésének ügyén is. 
Emellett nem titkoltan sokat vár 
attól az egyesületek előtt nyitva 
álló pályázatieszköz-beszerzési le-

hetőségtől is, amely Hargita Me-
gye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesületén keresztül rövidesen 
kiírásra kerül. A közgyűlésen ki-
derült, hogy az egyesület – tagjai 
számára – a 49 százalékos pályá-
zati támogatás révén leginkább a 
természetes körülmények között 
tartott mangalicakondák őrzését 
elősegítő villanypásztorra, valamit 
kerítés és mobiletetők beszerzésé-
re pályázna. A pályázati lehetőség 
részleteit egyébként a hallgatóság 

előtt Márton István, a megyei ta-
nács Vidékfejlesztési Egyesületé-
nek igazgatója ismertette.

tánczos is beállt 
a mangalicatartók közé
A mangalicatartók kihelyezett 

közgyűlésén részt vett Tánczos Bar-
na, a Mezőgazdasági Minisztérium 
közelmúltban leköszönt államtitká-
ra is, akiről viszont mint kiderült – 
két vörös és az egy szőke koca, egy 
kan és több süldő malac tulajdono-
saként –, mangalicatartóként kéri 
felvételét tagként az egyesületbe. 

– Villanypásztorral őrzött kerti, 
szabad tartásos rendszerben próbá-
lom továbbszaporítani az állományt. 
Meggyőződésem, hogy ha ezt valaki 
komolyan csinálja, akkor ebből is 
életképes gazdaságot lehet kialakí-
tani, főleg, ha a gazda nem kizárólag 
a tenyésztéssel foglalkozik, hanem 
a feldolgozással és a hagyományos 
termékek értékesítésével is. Na-
gyon sok dolgot valószínűleg a saját 
bőrükön fognak megtapasztalni 
a gazdák, ugyanis a tradicionális, 
extenzív mangalicatenyésztés nem 
ugyanaz, mint a zárt rendszerű, in-
tenzív, pajtában tenyésztett sertés-
hizlalás – közölte Tánczos.

Mangalica malacok. Növekvő igény tartásukra fotók: domján levente
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Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 június 30-ig!

hirdetések

hirdetések

A Fun Fm rádió – csatlakozva a nemzetközi 
mozgalomhoz – június 18–22. között, szervezi 
meg a FÉRFIAK EGÉSZSÉGÉNEK NEMZET-
KÖZI HETÉT. A Fun Frappéban Günther Ottó 
minden reggel 7 és 12 óra között a férfiakat leg-
inkább érintő betegségekről beszélget szakembe-
rekkel, hisz célunk felhívni a figyelmet arra, hogy 
a férfiak születéskor várható életkora egész Euró-
pában, de különösen Romániában szükségtelenül 
alacsony. Minden férfikorosztályban indokolatla-
nul magas a halálozási arány a megelőzhető beteg-
ségekben.

A mozgalom részeként naponta beszélgetése-
ket hallhatnak majd meghívott szakemberekkel. A 
Fun Frappé vendégeként mindennap két szakem-
bert szólaltatunk meg, akik a férfiak társadalom-
ban vállalt szerepéről, a rájuk nehezedő pszichikai 
nyomásról, illetve a leggyakrabban előforduló 
betegségekről beszélnek majd. Ezenkívül szó lesz 
még megelőzésről, egészséges életmódról, kezelé-
sekről, és rengeteg tanáccsal látjuk el – elsősorban 
férfihallgatóinkat.

– Úgy gondolom, hogy elég vakmerőek va-
gyunk, többet dohányozunk és iszunk is elég 
becsületesen. Nem szeretünk gyengének mutat-
kozni, túl büszkék vagyunk, ezért nem is szívesen 
megyünk orvoshoz. Ha rá is vesszük magunkat, 
hogy meglátogassuk legalább családorvosunkat, 
utána nem működünk együtt az egészségüggyel. 

A halálozási többlet 2/3-ad része jórészt ebből 
adódik – fogalmaz Günther Ottó a mozgósítás 
ötletgazdája.

Nagyon sok betegség megelőzhető vagy kezel-
hető, legyőzhető.

Partnereink a Multimed klinika, az Uropraxis 
Urológiai és Vesekőtörő Központ, a Juventus Alapít-
vány, az Esthetique szépségszalon és a PowerHuni 
Gym – a szaktanácsadás mellett, számos ingyenes 
vizsgálatot ajánlottak fel, melyekre a FÉRFIAK 
EGÉSZSÉGÉNEK NEMZETKÖZI HETE ke-
retében iratkozhatnak fel férfihallgatóink.

Témáink között szerepel: a szociológia, pszi-
chológia, belgyógyászat, urológia, testedzés, fér-
fikozmetika, bőrgyógyászat, életmódbeli tanács-
adás és nem utolsósorban szexuális problémák.

A férfiak egészségéért mozgalom az Egyesült 
Államokból indult el, amikor a Men’s Health 
Network kezdeményezésére 1994-ben a kong-
resszus elfogadta az erre vonatkozó javaslatot, és 
Clinton elnök törvényesítette azt. Ettől kezdve 
az Amerikai Egyesült Államokban minden év 
júniusában szövetségi és helyi szinteken is meg-
rendezik a Férfiak Egészségéért Hetet. A kez-
deményezés azóta több országban, köztük idén 
Csíkszeredában is követőkre talált.

FÉRFIAK EGÉSZSÉGÉNEK HETE A FUN FM RÁDIÓBAN
A világon minden harmadik percben meghal egy férfi. Diagnózis: prosztatarák.

Hirdetések
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Helyi költségvetések nyomasztó gondja
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a General Mir Consult s.p.r.l.

az MMM–Forestprod Kft. jogi felszámolói minőségében meg-
szervezi az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverésen történő 
eladását. Az árverésre 2012. június 29-én 10 órakor kerül sor a jogi 
felszámoló székhelyén, Csíkszereda, Testvériség sugárút 8. szám, B 
lépcsőház, 2-es lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA trafó 40 kVA – 
20 700 lej, univerzális asztalosgép – 600 lej; marógép – 300 lej, azaz 
összesen a kikiáltási ár: 21 600 lej, amely a felértékelési ár 60%-a.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a 
kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát, és be kell fizetniük 
a 100 lejes részvételi illetéket a csíkszeredai Alpha Banknál meg-
nyitott RO12BUCU2041212518084RON különleges eljárási 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

a General Mir Consult s.p.r.l.

a DOMUS-EXE Kft. jogi felszámolói minőségében 2012. július 5-én 10 órakor megszervezi az adós 
ingó javainak egyenként történő nyílt kikiáltásos árverését. Az árverésre a felszámoló csíkszeredai mun-
kapontjánál kerül sor, Testvériség sugárút 8., szám, B lépcsőház, 2-es lakrész.

Az eladásra szánt ingó javak:
• 2001-es évjáratú Ford Mondeo 2.01 személygépkocsi;
• famegmunkálási gépi berendezések: CNC Reichenbacher szerszámgép; DELL Inspiron; ipari 

porszívó; kazán + ventilátor; porszívó; csiszológép; félautomata eszterga; kartondobozgyáró berende-
zés; szalagfűrész; pneumatikus prés; kalibrálógép; körfűrész; motoros kompresszor; csiszológép; félauto-
mata csomagológép; inga; marógép; csiszológép; szalagcsiszológép; marógép; Machita gyalu; fűtőkazán; 
porszívó légelszívó csövezettel, motoros kompresszor.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés megkezdése előtt legalább egy órá-
val be kell fizetniük az Alpha Bank csíkszeredai fiókjába megnyitott különleges folyószámlára RO84 
BUCU 2041 2119 5708 5RON, a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő részvételi garanciát és az 50 lejes 
részvételi illetéket. 

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló csíkszeredai munkapontjánál 
vagy a 0266–310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

hargitanépe

a nemzetközi pénzintézetek-
kel szemben még annak idején 
vállalta a Boc-kormány a helyi 
költségvetések tartozásállomá-
nyának csökkentését. azok 
összértéke 820 millió lej körül 
volt, s 750 millió lejre kellett vol-
na csökkenteni 2011 decembe-
re végéig. Ezt a célkitűzést nem 
sikerült teljesíteni, s 2012 már-
ciusa végén a tartozások értéke 
országos viszonylatban 790 mil-
lió lej körül volt. a vállalás értel-
mében június végére ezt az érté-
ket 500 millió lejre kellene csök-
kenteni. Erre jelenleg garancia 
nemigen van, még akkor sem, 
ha a minap megjelent 2012/26-
os sürgősségi kormányrende-
let előírása értelmében a helyi 
költségvetések kiadási oldalán 
is megszigorításokra, lefaragá-
sokra kerül sor.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Nem új keletű, hogy orszá-
gos viszonylatban tarto-
zásokat halmoznak fel a 

területi-közigazgatási egységek. 
A dolgok ilyenszerű alakulásának 
megvannak a maguk objektív és 
szubjektív okai. Például az, hogy a 
jóváhagyott helyi költségvetések-
ben előirányzott saját bevételeket 
nem sikerül megvalósítani, s akkor 
megbomlik az egyensúly, vagy ép-
penséggel eleve „túlméretezték” a 
várható bevételeket. Költségvetési 
fegyelem ide vagy oda, megtörté-
nik az is, hogy a költségek elrugasz-
kodnak. Ilyen vonatkozásban arra 
is lehet utalni, hogy a közbeszerzési 
eljárás lefolytatását, illetve a szerző-
dés megkötését követően ilyen vagy 
olyan okokból kifolyólag pluszkölt-
ségek jelentkeznek, aminek ellenté-
telezésére nincs fedezet, vagy az is, 
hogy a szaktárcák részéről beígért 
támogatások elmaradnak. És van 
egy olyan mentalitás, miszerint ha 
valamit megkezdünk, azt előbb-
utóbb be kell fejezni, még a tartozá-
sok halmozódása „árán” is.

adtak, elvettek
A szóban forgó gondon kívánt 

enyhíteni az Ungureanu-kormány, 

amikor is a 2012/255-ös kor-
mányhatározat révén a kormány 
a rendelkezésére álló tartalékalap-
ból jelentős összeget utalt ki több 
száz területi-közigazgatási egység 
számára tartozásaik törlesztése, 
a helyi költségvetések kiegyen-
súlyozása, valamint külföldi visz-
sza nem térítendő finanszírozású 
projektek társfinanszírozása érde-
kében. Mint ismeretes, a szóban 
forgó kormányhatározat értelmé-
ben kiutalt összegből megyénk-
ben 60 területi-közigazgatási 
egység, valamint Hargita Megye 
Tanácsa is részesült összesen 17,9 
millió lej értékben. A május ele-
jén felállt Ponta-kormány egyik 
legelső intézkedése volt ennek a 
kormányhatározatnak az „áthú-
zása”: a május 10-én megjelent 
2012/15-ös sürgősségi kormány-
rendelet V. szakasza előírásainak 
értelmében az addig el nem köl-
tött összegeket az érintett terü-
leti-közigazgatási egységeknek 
vissza kell utalniuk az állami költ-
ségvetésnek. Ilyenképpen további 

finanszírozásra, kifizetésre az elő-
zőleg kiutalt pénzalapokból már 
nem kerülhetett sor. Az érintett 
helyhatóságok közül jó néhány 
perre kívánta vinni ezt az általuk 
jogszerűtlennek tartott rendelke-
zést, de időközben lépett a Nép 
Ügyvédje is: alkotmányossági 
aggályok okán az Alkotmánybí-
rósághoz fordult. Az Alkotmány-
bíróság vonatkozó, 2012/58-as 
döntése a Hivatalos Közlöny 
június 7-i számában jelent meg. 
Döntése értelmében a sürgősségi 
kormányrendelet alkotmányos, 
amennyiben annak előírásait csak 
a területi-közigazgatási egységek 
által fel nem használt összegek-
re vonatkozóan alkalmazzák, ha 
azok nem jegyeztek tartozásokat 
és nem volt folyamatban olyan 
külföldi finanszírozási projektjük 
felfuttatása, amely társfinanszí-
rozást igényelt. Leegyszerűsítve 
a dolgokat: vannak olyan esetek, 
amikor a 2012/15-ös sürgősségi 
kormányrendelet által előírt visz-
szautalás jogos, és lehetnek olyan 

esetek, amikor alkotmányellenes 
a „visszakövetelés”.

Újabb kivizsgálások
A kormány június 13-i ülésén 

terítékre került az Alkotmánybí-
róság döntése. A kormányülést 
követően a kormányszóvivő be-
jelentette, hogy június 18-tól 
kezdődően a pénzügyminiszté-
rium és a számvevőszék közös el-
lenőrző csoportjai minden egyes 
megyében újólag vizsgálódni 
fognak, és jegyzőkönyvben rög-
zítik a tényállást, s ezt a kivizs-
gálást július elejéig kell befejezni. 
Amúgy országos viszonylatban 
800 területi-közigazgatási egy-
ség esetében kerül sor a szóban 
forgó akcióra. Ami még közvetve 
idetartozik: az alkotmánybíró-
sági döntések kizárólag a jövőre 
nézve érvényesek, s azoknak a 
döntés megjelentetésétől számí-
tott 45 napon belül kell érvényt 
szerezni. Jelen esetben július 23-
ig. Addig marad a patthelyzet, s 
ennek okán azt sem tudni, hogy 

a kormány miként kíván majd 
cselekedni.

4 millió lejes számla
Már utaltunk arra, hogy or-

szágos viszonylatban súlyos gon-
dokat jelent a helyhatóságok 
számára a tartozások törleszté-
se. Megemlítendő az is, hogy a 
pénzügyminisztérium által kö-
zölt adatok nem tükrözik a reális 
helyzetet. Nem, mert tudni arról, 
hogy az ország számos telepü-
lésén másabb adósságok is van-
nak, nevezetesen olyan elvégzett 
munkálatokról, szolgáltatásokról 
is hallani, amelyeket még nem 
számláztak le a kivitelezők, illetve 
a szolgáltatók. Félhivatalos érte-
süléseink szerint megyénkben is 
vannak ilyen esetek. De ha már 
megyénkről esett szó, megjegye-
zendő, hogy a területi-közigazga-
tási egységek által felhalmozott 
tartozások értéke nem tekinthető 
túlontúl nagynak, mintegy 4,1 
millió lejről van szó. Ezen be-
lül viszonylag nagyobb értéket 
képvisel Szentábrahám, Galócás, 
Felsőboldogfalva, Csíkszépvíz és 
Csíkmadéfalva tartozása.

Említettük, hogy a költségve-
tési egyensúly biztosítása tekinte-
tében megvan a maga szerepe az 
előirányzott saját bevételek meg-
valósításának is. Ha ebből a szem-
szögből közelítjük meg megyénk 
települései helyi költségvetései-
nek helyzetét, akkor elmondható, 
hogy az esetek túlnyomó több-
ségében azok kedvezően alakul-
tak, azaz időarányosan az elmúlt 
öt hónap során. A saját bevéte-
lek realizálása tekintetében van 
amivel kirukkolni, például Etéd, 
Csíkszentgyörgy, Kászonaltíz 
vagy Székelykeresztúr esetében. 
Mondjuk ezt annak okán, mert 
ezek a települések a költségve-
tésükben előirányzott egész évi 
saját bevételeiknek több mint 60 
százalékát megvalósították június 
1-jéig. De nem így Salamás ese-
tében, ahol a teljesítési arány alig 
25,4 százalékos vagy Csíkmada-
ras esetében, ahol 39,5 százalékos 
vagy Homoródszentmárton ese-
tében, ahol 40,2 százalékos. 

Pozitív példa. Kászonaltízben a költségvetési bevételek július elsejéig meghaladták a tervezett éves összeg hatvan százalékát
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Sport
ErősEbb lEsz a KontinEntális-Kupa

Az első körben kezd a HSC
Matja Kvasina az ötödiK hElyEn zárt

Remek eredmények Szerbiából
Egyre több olyan ország is ér-
deklődik a jégkorong Kontinen-
tális-kupa iránt, amelyek eddig 
figyelmen kívül hagyták az euró-
pai sorozatot. ugyan nem minden 
szövetség nevezte a bajnokot, ám 
így is erős lesz az európai klubso-
rozat. a hsC Csíkszereda az első 
körben, a Miskolci jegesmedvék 
a második körben kezd.

Egyre több szövetség érdeklő-
dik a jégkorong Kontinen-
tális-kupa iránt, akik eddig 

figyelmen kívül hagyták a sorozatot. 
Idén ősszel német, norvég és finn 
csapatok is bekapcsolódnak a so-
rozatba, igaz, nem minden esetben 
neveztek a bajnokok, sőt egy-egy 
országból éppen a másodosztályt 
megnyerő gárda vesz részt az európai 
sorozatba.

A HSC Csíkszereda az első kör-
ben kezd, és ha valami csoda nem 
történik, akkor könnyedén léphet a 
második selejtezőbe. A román baj-
noki címvédő a spanyol bajnok CH 
Jaca, a szerb bajnoki ezüstérmes HC 
Vitez Belgrád és a török pontvadá-
szat győztese, a Baskent Yildizlari SK 
ellen játszik majd szeptember 28. és 
30. között. Mind a négy csapat – így a 
HSC Csíkszereda is – megpályázza a 
rendezést, a házigazdáról szombaton 
Budapesten dönt majd a nemzetközi 
szövetség. Csoportgyőzelem esetén 
a német másodosztály bajnoka, a 
Landshut Cannibals, a brit bajnok 
Belfast Giants és a holland pontva-

dászat aranyérmese, a Ruijters Eaters 
Geleen játszhat a HSC Csíkszereda 
október 19. és 21. között. A csoport 
rendezéséért a Giants és a Cannibals 
pályázik.

A Miskolci Jegesmedvék kép-
viselik a 2012/2013-as idényben 
Ma gyarországot a Kontinentális-
kupában, a „macik” a kazah bajnok 
Bejbarisz Atirau, a lett pontvadászat 
bronzérmese, a Liepajas Metalurgs és 
a finn másodosztály – Mestis – győz-
tese a Vaasan Sport ellen küzdenek a 
második körben.

nem mennek ausztriába
Az Osztrák Jégkorongszövet-

ség (ÖEHV) pénteken hivatalosan 
tájékoztatta a Dab.Docler vezetősé-
gét, hogy jövőtől az újvárosiak nem 
szerepelhetnek az osztrák másod-
osztályban. Az ÖEHV szerint a 
Nationalliga összes osztrák csapata 
a dunaújvárosiak részvétele ellen sza-
vazott. Indoklásul a nagy távolságot 
jelölték meg, a nem profi ligában a 
csapatok játékosai nem tudják vállal-
ni a hosszú utazásokat. Az osztrákok 
a Slohokej Liga szlovén csapatainak 
bekebelezésével kívánják megmen-
teni saját másodosztályú bajnoksá-
gukat. A Nationalliga azt követően 
ürült ki, hogy két osztrák csapat, a 
Dornbirn és az Innsbruck az EBEL-
hez csatlakozott, az osztrák bázisú 
nemzetközi liga farmcsapatai pedig 
a junior EBEL-ben indulnak szep-
tembertől. A Dab.Docler ősztől csak 
a MOL Ligában szerepel.

A HSC Csíkszereda szeptemberben játszik a Kontinentális-kupa első fordulójában

ANemzetközi Olimpiai Nap 
tiszteletére tartottak Csík-
szeredában futóversenyt 

szombaton. A versenyt a Hargi-
ta Megyei Ifjúsági és Sportigaz-
gatóság és a Román Olimpiai 
Akadémia megyei fiókja szer-
vezte. A viadalon mintegy két 
kilométert szaladtak a résztve-
vők, minden célba érkezőt dí-
jaztak a szervezők. 

A versenyen 143-an – 92 fiú 
és 51 lány – vettek részt, a leg-
gyorsabban a VSK Csíkszereda 
tájfutója, Suciu Simion szalad-
ta le a két kilométeres távot. A 
résztvevők közül a legfiatalabb 
Lázár Sarolt (6. eves) és Lászlófy 

Balázs (4 éves) volt, a legidősebb 
kategóriában Iosub Gabriela (65 
éves) és Keresztes Gyula (71 éves) 
diadalmaskodott.

A futóversenyt a közelgő olim-
piai nap alkalmából szervezték. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
1948-ban hozott határozata értel-
mében június 23. a Nemzetközi 
Olimpiai nap, ugyanis 1894-ben 
ezen a napon Pierre de Coubertin 
báró javaslatára alakult meg Pá-
rizsban a NOB. Romániában 
negyvenkilenc városban szervez-
nek olimpiai futóversenyt, az 
elsőt május 19-én Aradon tartot-
ták, míg az utolsót június 23-án 
Buzăuban rendezik.

Olimpiai futóverseny

R emek eredményekkel 
tér tek haza a Tusnad 
Cycling Team kerekesei 

az elmúlt hétvégén tartott Szerbia 
Körversenyről. A csíki csapatból 
Csi csáky Tamás, Kvasina Matija, 
Lu kács Arnold, Sebestyén Sza-
bolcs és Ternovsek Marcel vett 
részt a nemzetközi szövetség ver-
senynaptárában 2.2-es szorzóval 
szerepelt viadalon.

A szerb körverseny hat sza-
kaszból állt, a versenyzők össze-
sen 774,6 kilométert tekertek, 
a viadalon 22 csapat és összesen 

126 sportolója állt rajthoz és 
112-en fejezték be a versenyt. A 
szerbiai viadalon elindult a dán 
Michael Rasmussen is, aki négy 
alkalommal (2004 és 2007 kö-
zött) ott volt a Tour de France-
on, 2005 és 2006-ban a francia 
körön a legjobb hegymenő lett, 
míg 2007-ben nyolc szakaszon te-
kert sárgában. Tegnap a 8. helyen 
zárt a dán.

A Tusnad Cycling Team 
sportolói sem vallottak szégyent. 
A csapat horvát légiósa, Matja 
Kvasina összetettben az ötödik 

helyen végzett, a szlovén Marcel 
Ternovsek a 74., Csicsáky Ta-
más a 84., Lukács Arnold a 94. 
helyen zárt, Sebestyén Szabolcs 
pedig feladta a viadalt. Csapat-
ban a TCT a 16. helyet szerezte 
meg. A versenyt a német Stefan 
Schumacher (Christina Watches-
Onfone) nyerte.

A csíki és az ország kerékpá-
rosai számára a következő verseny 
Hargita megyében lesz, Marosfőn 
és a Gyergyói-medencében rende-
zik péntektől vasárnapig a közúti 
országos bajnokságot.

Kvasina, sebestyén, Lukács, Csicsáky és ternovsek a szerb versenyen
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A kalóz hajó kifogta a vörös hadsereg elől a szelet
Négy válogatott már búcsúzott 
a labdarúgó Európa-bajnokság 
küzdelmeitől. A legdrámaibb bú-
csúban az íreket részesítették: 
csapatuk bár csúnyán kikapott 
a spanyoloktól, szurkolóik mel-
lettük maradtak.

Régi önmagukat kezdik idéz-
ni a görögök, ugyanis nem 
várt módon búcsúztatták az 

Európa-bajnokságot parádésan kez-
dő oroszokat. A görögök a 2004-es 
játékukat hozták. Lengyelország is 
búcsúzott.

A csoport
A cseh és a görög válogatott jutott 

a negyeddöntőbe az A csoportból a 
lengyel–ukrán közös rendezésű lab-
darúgó Európa-bajnokságon, mivel 
előbbi a társházigazda lengyeleket, 
utóbbi az orosz együttest győzte le 
1–0-ra a szombati zárófordulóban. 
A 2004-ben Európa-bajnok görög 
együttes nyolc évvel ezelőtti bravúr-
sorozatát és játékát idézve győzött, 
ugyanis jobbára csúszva-mászva, hő-
siesen védekezett, miután közvetle-
nül a szünet előtt egy védelmi hibát 
kihasználva Karagunisz megszerezte 
a vezetést. A társrendező lengyelek 

csehek elleni futballján csak rövid 
ideig látszott a továbbjutási szándék, 
s a gyenge támadójáték a második 
félidő közepén megbosszulta magát, 
akkor ugyanis Jiracek egy ellentáma-
dás végén eldöntötte a mérkőzést. 
Az első helyen a hatpontos csehek 
jutottak tovább, s így a B csoport 
második helyezettjével találkoznak 
majd, míg a négy ponttal második 
görögök a B jelű kvartett győztesével 
csapnak össze a négy közé jutásért.

C csoport
A címvédő spanyol válogatott 

4–0-s győzelmet aratott az ír csapat 
felett a 2. fordulóban, így az írek – 
utolsó csoportmeccsük eredményé-
től függetlenül – kiestek. A nap ko-
rábbi mérkőzésén az olaszok 1–1-es 
döntetlent játszottak a horvátokkal, 
így a spanyolok négy ponttal vezetik 
a csoportot, másodikok a szintén 
négypontos horvátok, harmadikok 
a kétpontos olaszok.

D csoport
A franciák az ukránok fölött 

aratott sikerükkel közel hatéves ne-
gatív sorozatot törtek meg, ugyanis 
nagy tornán legutóbb a 2006-os 
világbajnokság elődöntőjében a 

portugálok ellen győztek, utána 
elbukták a finálét, és azóta a 2008-
as kontinensviadalon és a 2010-
es vb-n is nyeretlenül búcsúztak. 
Laurent Blanc szövetségi kapitány 
irányításával továbbra is veretlen a 
gárda, amely immár 23 mérkőzés 
óta nem talált legyőzőre.

A csoport másik összecsapásán 
az angolok szintén történelmi győ-
zelmet arattak a svédek ellen, akiket 
rendkívül izgalmas összecsapáson 
múltak fölül 3–2 arányban. Az angol 
válogatott története során először 
győzte le tétmérkőzésen a svédeket, 
s ez azt jelenti, hogy a holnapi záró 
fordulóban nekik és a franciáknak a 
döntetlen is elég lesz a negyeddöntő-
be kerüléshez, míg a társházigazda 
ukránoknak mindenképpen győzni-
ük kell továbbjutáshoz.

> Szeretik Lengyelországot. Megszeret-
ték Lengyelországot a külföldi szurkolók és 
81 százalékuk a lengyel–ukrán szervezésű 
Európa-bajnokság után újra meg akarja lá-
togatni az országot – derül ki az Eb lengyel 
szervezői által ismertetett felmérésből. A 
mérkőzéseknek helyt adó négy lengyel vá-
rosban, Varsóban, Gdanskban, Poznanban 
és Wroclawban tartózkodó turisták közül 
kétezren vettek részt a PBS intézet június 8. 
és 10. között végzett közvélemény-kutatásá-
ban. A megkérdezettek 60 százaléka először 
látogatott Lengyelországba, és többségük 
nemcsak maga jön vissza, de százból 92 sze-
mély barátainak is javasolni fogja, hogy láto-

gassák meg az országot. A szurkolók 84 szá-
zaléka pozitívan értékelte a kontinensviadal 
lengyelországi szervezését, 91 százalékuk a 
futballünnep hangulatát is dicsérte. A felmé-
rés szerint a lengyelországi tömegközlekedést 
a vendégek 77 százaléka értékelte pozitívan. 
A külföldi válaszadók 85 százaléka bizton-
ságban érzi magát Lengyelországban, csak a 
maradék 15 százalék panaszkodott.

> Kassai újabb meccset kapott. Kassai 
Viktor vezeti a továbbjutásról döntő holnapi 
ukrán–angol mérkőzést a labdarúgó Euró-
pa-bajnokságon. A D csoport rangadóját 
20.45-től rendezik Donyeckben. Az ango-

loknak elég a döntetlen, míg az ukránoknak 
győzniük kell a továbbjutáshoz. A tavaly a 
világ legjobb bírójának választott Kassai – 
aki a nyitókörben a spanyol–olasz (1–1) 
„slágermérkőzést” kapta – 2011-ben Bajno-
kok Ligája-finálét, idén pedig BL-elődöntőt 
vezetett.

> Eljárás az angolok ellen. Az Európai 
Labdarúgó-szövetség (UEFA) eljárást indí-
tott Anglia ellen, amiért a csapat szurkolói a 
pályára rohantak a Svédország elleni Eb-cso-
portmeccsen. A háromoroszlánosok 3–2-re 
legyőzték északi riválisukat.  Az UEFA hi-
vatalos közleménye szerint a pályára rohanó 

angol fanatikusok miatt eljárás indult az An-
gol Labdarúgó-szövetség ellen. Az ügyben 
várhatóan június 20-án, szerdán lesz döntés. 

> Statisztika. Érdekes statisztikai adatra 
hívta fel olvasói figyelmét a német Bild: az 
Európa-bajnokság eddigi góljai közül a leg-
többet a VfL Wolfsburg játékosai szerezték 
(Mario Mandzukic hármat, Petr Jirácek és 
Václav Pilar pedig kettőt-kettőt). A német 
napilap erre alapozva úgy fogalmazott, hogy 
a „farkasok” jobbak, mint a Barcelona vagy a 
Real Madrid – a két csapat futballistái össze-
sen háromszor voltak eredményesek az Eb-n 
eddig (Cesc Fabregas kétszer, Pepe egyszer).hí
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A The Fields of Atherny balladát énekelve kaptak ki az írek. Szurkolóik becsülettel helytálltak

Eredmények és állás

A csoport, 3. forduló: Csehország – Lengyelország 1–0 (0–0) /Jiracek 
(72.)/; Görögország – Oroszország 1–0 (1–0) /Karagunisz (45.)/.

1. Csehország 3 2 0 1 4–5 6
2. Görögország 3 1 1 1 3–3 4
3. Oroszország 3 1 1 1 5–3 4
4. Lengyelország 3 0 2 1 2–3 2

C csoport, 2. forduló: Olaszország – Horvátország 1–1 (1–0) 
/Pirlo (39.), illetve Mandzukic (72.)/; Spanyolország – Írország 4–0 
(1–0) /Torres (4., 70.), Silva (49.), Fabregas (83.)/. A 3. forduló műsora, 
ma: Horvátország – Spanyolország (21.45, Sport1 HU, TVR1 és Dolce 
Sport1) és Olaszország – Írország (21.45, M1, TVR2 és Dolce Sport2).

1. Spanyolország 2 1 1 0 5–1 4
2. Horvátország 2 1 1 0 4–2 4
3. Olaszország 2 0 2 0 2–2 2
4. Írország 2 0 0 2 1–7 0

D csoport, 2. forduló: Ukrajna – Franciaország 0–2 (0–0) /Menez 
(53.), Cabaye (56.)/; Svédország – Anglia 2–3 (0–1) /Johnson (49. 
– öngól), Mellberg (59.), illetve Carroll (23.), Walcott (64.), Welbeck 
(78.)/. A 3. forduló műsora, holnap: Anglia – Ukrajna (21.45) és Svéd-
ország – Franciaország (21.45).

1. Franciaország 2 1 1 0 3–1 4
2. Anglia 2 1 1 0 4–3 4
3. Ukrajna 2 1 0 1 2–3 3
4. Svédország 2 0 0 2 3–5 0

A B csoportban tegnap két mérkőzést rendeztek, Dánia – Németor-
szág és Portugália – Hollandia, ám mindkettő lapzárta után ért véget.

HirdeTéS



lakás

KIADÓ felújított 2 szobás tömbház 
lakás Csíkszeredában. Telefon: 0743–
091408.

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

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

ELADÓ 3 szobás, felújított tömb
házlakás Csíkszeredában, a Tudor ne
gyedben áron alul, 15 000 euróért. Te
lefon: 0745–974404. (22069)

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

ELADÓ Csíkszeredában 2 szobás 
lakosztály a Testvériség sugárút 19. 
szám alatt. Telefon: 0366–105814.

telek

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

ELADÓ Csibában, festői környezet
ben 20 ár beltelek reális áron. Telefon: 
0745–012387.

ELADÓ építkezésre alkalmas 500 
m2 (5 ár) telek Csobotfalván (víz, 
szennyvíz a telek előtt elvezetve, vil
lanyáram 30 méterre). Telefon: 0743–
616666.

jármű

ELADÓ 2003-as évjáratú Lada Ni
va 1,7, 4 x 4, beíratva, jó állapotban. 
Csere is érdekel. Irányár 2100 euró. 
ELADÓ 2001-es évjáratú Opel Astra 
Caravan, beíratva, dízel, szép állapot
ban. Irányár 2950 euró, csere is érde
kel. Telefon: 0745–464923.

ELADÓ 2000-es évjáratú, full-
ext rás, szürke Matiz. Telefon: 0745–
523415. (22066)

ELADÓ 1998-as évjáratú VW 
Caddy 1,4, beíratva, jó állapotban. 
Irányár 1650 euró. ELADÓ 2001-es év
járatú VW Polo 1,4, benzines, beíratva. 
Fullextrás. Csere is érdekel. Telefon: 
0745–654923.

ELADÓ 2005-ös évjáratú Dacia 
Logan Preferance 1,4, jó állapotban. 
Irányár 2450 euró. ELADÓ 1998-as 
évjáratú Dacia 1310, jó állapotban, 
2014-ig műszakival. Kevés km-ben. 
ELADÓ 2003as ötszemélyes teher 
Dacia, jó állapotban, érvényes műsza
kival. Telefon: 0745–654923.

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

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

vegyes

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

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

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

ELADÓ jó állapotban lévő, elektro
mos vezérlésű rokkantkocsi mozgás
sérülteknek. Telefon: 0747–085250. 
(22086)

ELADÓK 130 kg-os disznók és 
hathetes malacok Csíkszentimre 362. 
szám alatt. Telefon: 0746–946988. 
(22074)

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

ELADÓ Dacia tetőcsomagtartó. Te
lefon: 0742–874783.

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 10 
éves, félvastag, szürke kanca, vala
mint egy hám és eke. Telefon: 0266–
334180.

ELADÓ növendék házinyúl. Tele
fon: 0748–021855.

ELADÓK: új, férfi szövetruhák, 
öltönyök – 30–80 lej; szép szobanö
vények; új melegvízóra – 20 lej; új, 
női és férfipizsamák – 10 lej. Telefon: 
0266–322209, 0744–979723.

társkereső

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

állás

Csíkszeredai autószervizbe AL
KALMAZOK tapasztalattal rendelkező 
autószerelőket. Amit ajánlunk: kiváló 
bérezés teljesítményarányosan, felső 
határ nélkül; fiatal csapat, kiváló szak
emberek és emberek; minden igényt 
kielégítő munkakörülmények. Az ön
életrajzokat az autoservice1996@
yahoo.com e-mail címre kérjük el
küldeni 2012. június 30-ig. Minden 
pályázatra válaszolok.

Elárusítónőt ALKALMAZUNK 
élelmiszerüzletbe. Telefon: 0722–
598453.

szolgáltatás

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

Szőnyegmosást VÁLLALOK Csík
szeredában. Telefon: 0748–376959.

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 1990. 
június 18-ra, a csíkszentléleki

MOLNÁR ANDRÁSNÉ
Csoboth Mária

halálának 22. évfordulóján. Legyen 
Istentől áldott, csendes pihenése! 
Szerettei. (20049)

elhalálozás

Amikor a testemet 
már roskadozva vittem,
váratlanul, csendesen 
átölelt az Isten.

Fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték, szerették, tisz-
telték, hogy küzdelmes és munkás 
életútja végén

SOMAI ÁRPÁD
nyug. tanító

életének 76., özvegységének 2. évé-
ben 2012. június 15-én rövid szen-
vedés után hirtelen elhunyt. Teme-
tése június 19-én 14 órakor lesz a 
csobotfalvi temetőben. Részvétnyil-
vánítást a temetés előtt egy órával 
fogad a gyászoló család. Emlékét 
mindörökre megőrizzük. A gyászoló 
család.
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Eladó:
 raktárban használatos 
polcrendszer;
 betongerendák 
és tartóoszlopok.

Kivitelezési munkát vállalunk 
a következő eszközökkel:
 buldoexkavátor; 
 állványrendszer;
 zsalurendszer;
 szennyvízszivattyú;
 vakológép;
 betonsimító (helikopter) 
és más betonmegmunkáló gépek;
 lapvibrátor;
 döngölő béka;
 áramfejlesztő;
 elektromos bontókalapács.

Érdeklődni: Csíkszereda,
Barompiac (Obor) u. 52/A. sz.
Telefon: 0744–184385

A H.B. Hotels Rt. 
a tusnádfürdői  

Ciucaş szállodába  
alkalmaz:

 szakdiplomával rendel-
kező szakácsot;
 szakdiplomával rendel-

kező villanyszerelőt;
 szakdiplomával rendel-

kező éjjeliőrt;
 vízimentőt a medencék-

hez.

Bővebb információ  
a cég székhelyén, 

Tusnádfürdő, Anna sétány  
7. szám,  

telefon: 0266–335004 vagy 
a colcer.ileana@hbhotels.ro 

e-mail címen.

A GOSCOM Rt. 
ásási és földegyengetési munkálatokat 

vállal Komatsu földkotrógéppel.
További információkért forduljon hozzánk cégünk székhelyén 

Csíkszereda, Akác utca 1. szám alatt vagy a 0266–324614/115-ös 
telefonszámon.

A NAGY NIBAN Kft. – Gyimesközéplok
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Üzemanyagtöltő állomás építé-
se című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbí-
rálás alapján 2012. június 12-én döntéstervezetet hozott (nem szükséges a 
környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint a 
http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Megnyerte a labdarúgó Románia-
kupa megyei döntőjét a Csíksze-
redai VSK csapata, miután pén-
tek délután hosszabbítás után két 
góllal győzte le a Szentábrahámi 
Andycom együttesét. A VSK a 
következő kupamérkőzését július 
18-án kell játssza, ám ellenfele 
csak később derül ki, de valószí-
nűsíthető, hogy harmadik ligás 
csapatot kap.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Több mint kétszáz néző volt 
kíváncsi péntek délután a 
megyei kupadöntőre, ame-

lyet a házigazda Szentábrahámi 
Andycom és a Csíkszeredai VSK 
játszott. A gólra sokáig kellett várni, 
de aztán azok potyogtak rendesen. 
A vezetést még a VSK szerezte meg 
az első félidő hajrájában, amire ha-
mar jött a hazai egyenlítő találat.

A térfélcserét követően a VSK 
magához ragadta a kezdeményezést 
és az 50., illetve a 60. percben kétszer 
is eredményesek voltak. A hazaiak 

ellenben nem adták fel, és három 
perc alatt egyenlítettek, majd örö-
müknek a 78. percben vége szakadt, 
hiszen ekkor kiállítottak tőlük egy 
játékost. A 90 percet viszont kibír-
ták. Jöhetett a hosszabbítás, amely 
alatt a felszabadultan játszó VSK 
két alkalommal is eredményes volt.

A csíki csapat így ebben az 
idényben mindent bezsebelt a 
megyében. A Románia-kupában 
legközelebb július 18-án játsza-
nak egy C osztályos csapat ellen. 
Ellenfelet csak a sorsolás után 
kapnak. Szerdán viszont a csapat 
már Sepsiszentgyörgyre hivata-
los, ahol a Fogarasi CSM ellen 
fognak pályára lépni a harmadik 
ligába való jutásért vívandó se-
lejtező mérkőzésen. A találkozót 
17.30-tól rendezik.

Eredmény: Szentábrahámi An
dycom – Csíkszeredai VSK 3–5 (1–1, 
3–3, 3–5) hosszabbítás után /Kandó 
Csaba (45.), Vasilică Sebastian (70.), 

György Árpád (73.), illetve Bajkó 
Barna (44.), Szőcs László (50.), Tóth 
Tibor (60.), Ladó István (102.), 
Gliga Cristian (108.)/.

Új labdarúgóklub 
Csíkszeredában
Pénteken Csíkszereda önkor-

mányzata még a régi felállásban 
megtartott havi tanácsülésén 
döntés született egy új labda-
rúgó-magánklub (Futball Klub 
Csíkszereda–Miercurea Ciuc) lét-
rehozásáról szóló határozat elfo-
gadásáról. Erre azért volt szükség, 
mert a Román Labdarúgó-szö-
vetség (FRF) nem engedi az olyan 
klubokat részt venni a különböző 
bajnokságokban, amelyek önkor-
mányzati tulajdonban vannak.

A FRF ezen irányú tervéről még 
2011. február 10-i lapszámunkban 
beszámoltunk. A Nemzetközi Lab-
darúgó-szövetség (FIFA) és az Eu-
rópa Labdarúgó-szövetség (UEFA) 

a tagországainak egy körlevelet jut-
tatott el, amelynek lényege, hogy 
klubszinten is függetlenítené a 
sportot a politikától a FIFA, illetve 
az UEFA. A FIFA – amely alap-
szabályában elfogadhatatlannak 
tartja, hogy a politikum beleavat-
kozzon a nemzeti labdarúgó-szö-
vetségek ügyeibe – és tagszervezete, 
az UEFA körlevélben értesítette 
tagszervezeteit, hogy 2012. január 
1-jétől a klubok tulajdonosai nem 
lehetnek helyi önkormányzatok. 
A körlevélben a politika és a futball 
szétválasztását írják elő. – A helyi 
önkormányzatok továbbra is segít-
hetik a klubok működését, biztosít-
hatják az infrastruktúrát, ám nem 
állhatják a fizetéseket, nem adhat-
nak prémiumokat és nem lehetnek 
többségi részvényesek. A sport-
egyesületek problémáit a politikum 
beavatkozása nélkül kell megoldani 
– foglalta össze a körlevél tartalmát 
Mircea Sandu, a FRF elnöke.
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Módosítások az EHF-kupában

A Csíkszeredai VSK a kupát is behúzta

A döntő utáni közös fotó az érdekeltekkel. Csíkos mezben a csíkiak, kékben a házigazda szentábrahámiak

Szeptemberben indul az Euró-
pai Kézilabda-szövetség (EHF) 
új nemzetközi megmérettetése, 
a Kupagyőztesek Európa-kupá-
jával összevont férfikézilabda 
EHF-kupa küzdelemsorozata, 
amelyben érdekelt a román 
baj  nokság bronzérmese, a Szé-
kely udvarhelyi KC is.

Az EHF 2011. áprilisá-
ban döntötte el, hogy 
összevonja a két kupát 

(EHF-kupa és KEK), így Euró-
pában három férfikézilabda-ku-
pa lesz: a Bajnokok Ligája, az új 
EHF-kupa és a Challenge-kupa. 
A KEK-kel összevont 200 ezer 
euró összdíjazású EHF-kupában 
75 klub indul, 60 csapat alanyi 
jogon, míg 15 a BL-selejtezőkből 
érkezik, így összesen 175 mér-
kőzést rendeznek egy szezon 
alatt. A háromselejtezős fordu-
ló (oda-vissza alapon) után egy 
16 fős csoportkör következik. A 
négy csoportból az első kettő jut 
tovább a negyeddöntőkbe, majd 
a BL-hez hasonlóan négyes dön-
tő, azaz Final Four következik. 

A 2013. május 18–19-én esedé-
kes Final Four helyszínét még a 
csoportkör előtt eldöntik.

Románia megőrizte 9. he-
lyét az európai rangsorban, így 
a 2012–2013-as klubidényben a 
bajnok és kupagyőztes Kon stan-
cai HCM a Bajnokok Ligájá-
ban, a bajnoki ezüstérmes Bá kói 
Ştiinţa és a bronzérmes Szé kely-
udvarhelyi KC az EHF-kupában, 
míg a román pontvadászatban 
negyedik Krassó-Szörényi HC 
pedig a Challenge-kupában sze-
repel.

Az európai 5. helyezett Ma-
gyarország az előző idényhez 
képest két helyet visszaesett a 
ranglistán, de ez nem befolyá-
solja a klubcsapatok európai in-
dulását: a Veszprém és a Szeged 
a Bajnokok Ligája főtábláján 
kapott helyet, míg a Balaton-
füred (mint bajnoki harmadik) 
és a Tatabánya (Magyar-kupa-
bronzérmesként) a megrefor-
mált EHF-kupában indulhat. 
Az első kör párosításait július 
17-én sorsolják ki Bécsben.

A Székelyudvarhelyi KC a 

2011–2012-es EHF-kupába a máso-
dik körben csatlakozott, és a legjobb 
16-ig jutott, búcsúztatva az osztrák 
bajnok Aon Fiverst és a norvég baj-
nok Haslum HK-t. Mihalceaékat 
végül az idei győztes Frisch Auf ! 
Göppingen állította meg.

Magyar továbbjutás
Kijutott a jövő januári, spa-

nyolországi világbajnokságra a 
magyar férfikézilabda-válogatott, 
miután a selejtező oslói visszavá-
góján – a múlt heti, veszprémi 
hatgólos siker után – 31–27-re 
kikapott a norvég csapattól. A 
két meccs alapján megérdemel-
ten szerzett indulási jogot a vb-re 
a magyar együttes. A négygólos 
vereség csalóka, mivel a skan-
dináv válogatott három gólt az 
utolsó két percben dobott. Rö-
vid pihenő után a vb-re kijutott 
csapat gőzerővel készül tovább 
a július 27-én kezdődő londoni 
olimpiára. Eredmény, selejtező: 
Norvégia – Magyarország 31–27 
(14–13). Vbre jutott: Magyaror-
szág 54–52-es összesítéssel.



Napról napra
szabadidő

programajanlo

Fúvóstalálkozó
Harmincegyedik alkalommal tartják 

meg a fúvószenekarok nemzetközi ta-
lálkozóját hétvégén Székelykeresztúron. 
Szombaton kedvcsináló koncertre kerül 
sor, amely felvezeti a következő napi prog-
ramot. Vasárnap, szokáshoz híven, déli 12 
órakor indul a parádés felvonulás az Állo-
más utcától egészen a Szécsi András utcáig. 
Onnan a zenekarok autóbuszokkal vonul-
nak ki a Sóskútra, a színpadhoz. Itt minden 
részt vevő zenekar játszik húsz-harminc 
percet. A rendezvényt rossz idő esetén a vá-
rosi művelődési házban tartják meg.

Festészeti kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont előadótermében július 6-ig 
tekinthető meg Căbuz Andrea fiatal ma-
rosvásárhelyi festő egyéni kiállítása.

Nyitva a Borvízmúzeum
Két időszakos kiállítással várja az ér-

deklődőket a nyár folyamán a szejkefürdői 
Borvízmúzeum. Az egyik tárlat egy sepsi-
szentgyörgyi magángyűjtő borvízüveges 
címkéinek anyagát tárja közszemlére, a má-
sodik pedig egy, az ember és víz kapcsolatát 
feldolgozó fotókiállítás.

Lepkeház
Romániában, Parajd községben el-

sőként hozott létre állandó lepkeházat 
a székelyudvarhelyi Vulticulus Földrajzi 
Társaság. A létesítmény hasonló a tavaly a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum-
ban kialakított, időszakos lepkeházhoz, 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmas 
kikapcsolódást kínál. Látogatni naponta 9 
és 19 óra között lehet. A belépti díj gyere-
keknek és diákoknak 6 lejbe, felnőtteknek 
7 lejbe kerül.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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A futball enciklopédiája

A futball az egyetlen olyan sport, amely igazán 
népszerű az egész világon. Ahogy Ronaldo áttör 
a védők között, és kapura lő. Ahogy Beckham 

becsavar egy szabadrúgást. Ahogy Patrick Vieira hajszál-
pontos becsúszással szerel, megváltoztatva az egész mér-
kőzés menetét. A kötet a sportággal kapcsolatos összes 
tudnivalót összefoglalja, a korai kezdetektől a világszerte 
elterjedt játék mai állapotáig. Ami a futballal kapcsola-
tos, az benne van ebben a könyvben. Az enciklopédiát 
több mint 300 fotó teszi teljessé, klasszikus, fekete-fehér 
archív fényképek éppúgy, mint napjainkban készült, lé-
legzetelállító jeleneteket rögzítő felvételek.

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

az ajánlata

HIRDETÉSEK

ma

Hétfő
Az év 170. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 196. Napnyugta ma 21.03-kor, 
napkelte holnap 5.31-kor.

Isten éltesse 
Arnold és Levente nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat
A germán eredetű Arnold jelentése: sas, 

uralkodó, a magyar eredetű Levente levőt, 
létezőt jelent. 

Június 18-án történt 
1915. Az I. világháborúban a teljes arc-

vonalon megindult a központi hatalmak tá-
madása, amelynek célpontja Doberdó volt. 

Június 18-án született 
1868. Horthy Miklós tengerésztiszt, 

Magyarország kormányzója
1950. Szilágyi Ákos József Attila-díjas 

költő, kritikus, műfordító

Június 18-án halt meg
1928. Roald Amundsen norvég sarkku-

tató
1936. Makszim Gorkij szovjet–orosz író

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 6 közúti balesetben 8 
sérült személyhez, 1 medveharapásos esethez, 
1 tűzesethez (egy sérült), 1 kígyómaráshoz, 3 
infarktusos esethez, 18 agyvérzéshez, 21 szív-
beteghez, 42 magas vérnyomásos esethez, 14 
csonttöréshez, 8 testi sértéshez, 40 különböző 
traumához, 3 asztmás és 9 epilepsziás krízishez 
riasztották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellátták a 
sérülteket. Továbbá segítséget kértek tőlük 24 
szülés, 10 ájulás, 7 ittas, 3 gombamérgezés, 8 
egyéb mérgezés, 3 kutyaharapás, 3 rángógör-
csös eset, 1 öngyilkossági kísérlet, 1 gyomor-
vérzés, 7 kómás állapot, 4 gyomormenés, 14 
pillanatnyi elmezavar, 1 allergiás reakció, 54 
lázas állapot, 2 égés, illetve 31 légzéselégtelen-
ség esetén. Nyilvános helyről 9 alkalommal ri-
asztották a mentőszolgálatot. A héten összesen 
nyolc halottat jegyeztek.

a nap vicce

Nyuszika észreveszi a medvét az erdőben, 
aki részegen, négykézláb kúszik hazafelé. Azt 
gondolja magában: „Na medve most jól visz-
szakapod, hogy mindig szivattál!” Odalép, és 
jól elagyabugyálja.

Másnap a medve kéken-zölden meséli sé-
relmeit az erdei tanács előtt:

– Én csak arra emlékszek, hogy hazafelé 
tápászkodom, és odaugrott valami aminek két 
hosszú valami volt a fején és összevissza vert.

Nyuszika csöndben lesimítja a fülét, és 
odaszól a mellette levő csigának: 

– Szorul a hurok csiga.., szorul a hurok..”

www.parapista.com

– Én és az asszony húsz évig boldogan éltünk. Aztán találkoztunk...

para

ASzékelyudvarhelyről sugárzó Más 
Rádió kétéves. A tavalyi illat- és 
szagkiállítás után a Más Rádió 

csapata most arra kéri hallgatóit, hallassák 
hangjukat, találjanak ki és készítsenek vala-
mit, ami nem szokványos, ami egyedi, ami-
nek csak a fantázia szab határt. Pályázatot 
hirdetnek, melynek nincsenek korlátai, pá-
lyamű bármi lehet – tehát nem feltétlenül a 
decibelben is mérhető hangra gondolnak, 
hanem lehet akár installáció, fénykép, rajz, 
grafika, festmény, kollázs, montázs, iroda-
lom, kisplasztika stb. Hallj és hallgattass! 
– így is részese lehetsz a Más Rádió 2 éves 

születésnapjának. Leadási-elküldési határ-
idő: június 22., péntek, 16 óra. A pályamun-
kának legyen neve, valamint a jelentkezőket 
arra kérik, csatolják nevüket, címüket és te-
lefonszámukat is alkotásukhoz.

A pályaműveket Székelyudvarhelyen, 
a Kőkereszt tér 1. szám alatt lehet lead-
ni a Más Rádió szerkesztőségében vagy a 
MÜTF portáján.

A legeredetibb, leghangosabb, leghan-
gulatosabb, legmásabb műveket díjazzák, 
a pályamunkákat a Más Rádió melletti 
Kőkacsa téren kiállítják. Megnyitó: júni-
us 25., hétfő.

2 éves a Más Rádió 

Hangkiállítás
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Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 4-ig kell beküldeni.
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Bort neveztek el Annamariról

ABudapesti Operettszín
házban február óta 
nagy sikerrel játsszák 

a Borban a Vigasz Borlovagrendi 
Operettgálát, melynek két mű
sorvezetője Dancs Annamari és 
Kerényi Miklós Máté. A borgála 
különlegessége, hogy minden dal 
a borkultúráról, a borivásról szól, 
illetve a műsorban Borlovagren
dek vonulnak fel, avatnak borlo
vagot neves és ismert személyek 
közül. A kerettörténet a XIX. 
században élt Matthiász János világhírű ma
gyar borász köré épült, aki nemcsak a magyar 
bortermelés szülőatyja, hanem Kaliforniától 
Oroszországig ő telepített be sok ezer hektárt 
szőlőtőkével.

Az évad utolsó Borgáláján Matthiász János 
dédunokája, az Európa Borlovagrend alapító
ja, Matthiász Gábor egy különleges meglepe
tést készített elő Dancs Annamari számára:

– A gála legvégén a megszokottól eltérően 
Máté nem búcsúzott el, hanem felidézte a nagy 

borász egyik mondatát: a szőlőt, 
a bort meg kell álmodni, és létre 
kell hozni – mesélte Annamari 
–, aztán bemutatott egy új pa
lack bort, aminek a neve Dancs 
Ancsa. Én teljesen meglepőd
tem, nem találtam szavakat, csak 
fogtam a kezemben azt a palack 
bort… hihetetlen meglepetés 
volt! A direktor úr adta a Dancs 
Ancsa becenevet még a Miss 
Saigon próbái alatt, aztán poén
ból betette a Borgála szövegébe 

is, ahol a darab szerint Matthiász Jánostól azt 
kérem, hogy nevezzen el rólam is egy szőlőfaj
tát, amely a Dancs Ancsa nevet viselje. Úgy tű
nik, lassacskán színházi körökben ez a név rám 
ragad… – fejezi be mosolyogva.

Nos, hogy mikor kerül a boltokba a 
Dancs Ancsa palackozású Tokaji bor, azt még 
nem lehet tudni, de az biztos, hogy a színház 
2012–2013as évadjában a közönség még sok
szor fog vigadni, borozgatni a Borban a Vigasz 
operettgálán.

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

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többnyire napos idő várható, csapadék nem 
valószínű a térségben. Melegfronti hatás jelent
kezhet az arra érzékenyeknél. 

Meg kell maradjon. Az lenne az ideális 
helyzet. Képletesen, persze. Mert a valóság-
ban a kecskének is előbb-utóbb az a vége, 
hogy vége, a káposztának meg még inkább. 
Azért neveljük, azért gondozzuk. Csak nem 
jó rá gondolni. 

Amikor megszületett a legifjabb gidó, hát 
ez a gondolat állt a legtávolabb tőlünk. Hogy 
az ennivaló nemcsak a kedvességére utal, 
hanem a rendeltetésére is. És ahogy napról 
napra megörvendezteti a lelket az ugrándo-
zásával, a kedves, halk, anyahívó mekegésé-
vel, jóllakott álmával az udvar napos foltja-
in, egyre életképtelenebb is lesz a tápláléklánc 
ilyen irányú alakulása.

A káposztával nem ennyire komoly a 
helyzet, de valami hasonlatos. Még el sem 
veteményeztem, amikor már vártam, 
hogy kibújjanak a zöldségek. Miután két 
kézzel, sok lelkesedéssel és egy mindent 
tudó szomszédasszonnyal elszórtuk a ma-
gokat, onnantól kezdve a várakozásnak 
nem volt határa. Lestem reggel, lestem 

este, ha esett az eső, azért, ha nem esett 
azért. Öntöztem, gondoztam és még min-
dig vártam. Aztán kibújt minden. Színé-
vel, formájával, a sorokba rendezettsé-
gükkel jelezték, hogy a csoda megtörtént. 
A mag szárba szökkent. A gyámoltalan, 
de életképes palánták még sok segítségre 
szorultak/nak, meg kell tisztítani a kör-
nyéküket a gyomtól, meg kell teremteni a 
legideálisabb körülményt a létezésükhöz. 
A növekedéshez. Valami hasonlót érezhet a 
művész, amikor elégedett a művével, mint 
én, mikor a reggeli terepszemléimen végig-
hordozom tekintetemet a kerten. Alkotás 
ez is. Kézzel, verítékkel s sok szeretettel.

Tegnap szüreteltem először a salátafélék-
ből. Vegyes érzésekkel húztam ki a földből, 
büszkeséggel is, hogy saját termés, és szomo-
rúan is, hogy belerondítok a szépbe.

Mikor jóízűen elfogyasztottuk, már nem 
volt benne kétség, ez az élet rendje. Ezért ül-
tettem, ezért neveltem. Ez volt a sorsa. És ez 
a sorsa a kecskének is. 

A kecske is, a káposzta is
                 villanás n Darvas Beáta
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Két munkás találkozik:
– Képzeld, vettem egy új létrát 
– mondja az egyik.
– És milyen? – kérdezi a 
másik.
– ... (poén a rejtvényben)! – 
feleli a munkás-
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