
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 Pásztortalálkozón a kikapcsolódás mellett 
az ismerkedésé, a sajtkóstolásé és nem utolsósorban a térségben nagy múltra visszatekintő ju-

hász szakma megbecsüléséé volt a főszerep. > 3. oldal

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.
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Isán István csongor

12. DItróI FAlunAPok

Közösség ünnepe
Zenekedvelő közösség Gyergyó

ditró, nem véletlenül 
van a címerében a líra – 
hangzott el tegnap a falu
napi rendezvénysorozat keretében 
tartott dísztanácsülésen.

Önkéntes tábor

Székely kaput 
festenek

Kilencedik alkalommal szervezi 
meg a Gyulafehérvári Caritas 

önkéntes táborát, amelynek idén 
Máréfalva szolgál otthonául. Az 
egyhetes vendéglátásért cse
rébe az önkéntesek nem 
lesznek hálátlanok, hiszen 
munkájukkal az udvarhelyszéki 
községet építik, szépítik.

Kivágták a nyárfákat 
a Csíki Játékszín mellett 52Eltörölt visszatérítési 

kötelezettség 11Olimpiai 
futóverseny

hIrdEtésEK

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

hatos lottó

ötös lottó

szErEnCsEszám: 9278765
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A juhászat hagyományos kellékeivel is megismerkedhettek a látogatók. Bővítenék a találkozót fotó: domján LEVEntE

hIrdEtés

termékünk a 9. oldalon

részletek a 12. oldalon
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A csíkszeredai Városháza. Elmúltak a viharfelők az alkalmazottak fölül fotó: balázs árpád

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 bérjellegű 
juttatások jogszerűtlenségét ál-
lapította meg, aminek következ-
tében visszafizetési rendeletek 
kibocsátására került sor. Volt aki 
(vissza)fizetett, volt, aki nem… 
Voltak pereskedések is, ame-
lyeket vagy megnyertek, vagy 
nem az érintett állami- és helyi 
közigazgatási alkalmazottak. Egy 
most megjelent törvény értelmé-
ben mentesülnek a visszafizetési 
kötelezettség alól, azaz „megke-
gyelmeztek” nekik. Így rendező-
dik a csíkszeredai városháza al-
kalmazottjainak helyzete is.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

ABoc-kormány egyik sikerte-
len próbálkozása volt a köz-
szférai bérek rendszerének 

reformja. Arra vonatkozóan ugyan 
létezik hatályos jogszabály, de... Kez-
denénk azzal, hogy nagy dirrel-dúr-
ral harangozták be a közszférai bére-
zési rendszer „forradalmi” gyökeres, 
„méltányossági és igazságossági elve-
ken alapuló” átalakítását 2009-ben, 
amikor is megszületett a 2009/330-
as kerettörvény. Annak elfogadására 
a kormányzati felelősségvállalási eljá-
rás keretében került sor. Hamarosan 
befuccsolt, nem állta ki a „puding 
próbáját”, s ennek okán újabb ke-
rettörvény született, a 2010/284-es. 
Mindezzel egyidejűleg valóságos ká-
osz alakult ki az állami és helyi köz-
igazgatás intézményrendszerében: 
nemigen tudni, mi is hatályos és mi 
nem egy adott pillanatban, azaz a 
megelőző jogszabály(ok)ból melyik 
szakasz, melyik előírás alkalmazható, 
és melyik már nem. No meg miként 
kell „viszonyítani” az előzőleg meg-
kötött és bejegyzett kollektív mun-
kaszerződéseket az új előírásokhoz? 
Időközben megszületett egy másik, 
a 2011-es esztendőre vonatkozó 
közszférai bérezési törvény is.

Teltek a napok, a hetek, a hó-
napok, s majd bekövetkezett a 
meglepetés: a számvevőszéki ellen-
őrzések megállapításai szerint or-
szágszerte számos esetben tévesen 

alkalmaztak, illetve félreértettek 
egyes törvényes előírásokat, illetve 
olyanokat is szem előtt tartottak, 
amelyek már hatályon kívül he-
lyeződtek. A szóban forgó jegy-
zőkönyvek alapján az illetékesek 
kénytelen-kelletlen a jogosulatlan-
nak tartott bér jellegű juttatások 
visszafizetésére vonatkozóan ren-
deleteket bocsátottak ki. Eseten-
ként nem kis értéket jelentett a 
visszafizetendő összeg. Az érintett 
intézmények, valamint személyek 
az igazságszolgáltatáshoz fordul-
tak. Számos per indult el, egyesek 
esetében mindmáig nem született 
végleges és jogerős ítélet. Nagy-
vonalakban így alakult/történt ez 
például a Csíkszeredai Polgármes-
teri Hivatal esetében is. Az igaz-
ságszolgáltatási szervek gyakorlata 
is ellentmondásosnak bizonyult: 
hol helyt adtak a sértettek kerese-
tének, s eltörölték a visszafizetési 
kötelezettséget, hol csak részben 
adtak igazat a felperesnek, 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 hon-
atyái törvénytervezetet nyújtot-
tak be a visszafizetési kötelezettség 
eltörlésére vonatkozóan. Ez ugyan 
bizonyos jogi szempontokból vi-
tathatónak tűnt, de csakis ennek 
révén lehetett véget vetni a félre-
értelmezésnek, a további pereske-
déseknek, s nem utolsósorban az 
ellentmondásos bírósági dönté-
seknek. A szóban forgó törvény, a 
2012/84-es, a Hivatalos Közlöny 

június 15-i számában jelent meg. 
Címe némileg megtévesztő és ho-
mályos: „Törvény a közpénzekből 
fizetett alkalmazottak bér jellegű 
jövedelmeivel kapcsolatos egyes 
intézkedésekre vonatkozóan”. Eb-
ben a törvényben „testesül” meg 
az, amit az utóbbi időben „fiskális 
amnesztiaként” emlegettek. Ez 
a szintagma a törvényben ugyan 
nem szerepel, de végeredményben 
az bizonyos juttatások visszatérí-
tési kötelezettsége alól mentesíti 
az érintett személyeket. A jogsza-
bály 1-es szakasza értelmében 
annak előírásai azon személyek 
esetében alkalmazandók, akik a 
2010/284-es kerettörvény hatály-
ba lépése előtt bejegyeztetett és 
visszaigazolt kollektív munkaszer-
ződések alapján részesültek bére-
zésben, illetve a helyi és a megyei 
tanácsok határozatai alapján. To-
vábbá vonatkozik azokra is, akik 
munkaszerződések vagy polgári 
szerződések alapján részesültek 
javadalmazásban az európai ala-
pokból finanszírozott projektek 
keretében (olyan projektekről van 
szó, amelyek haszonélvezői/part-
nerei 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 vissza-
követelésre. 

Fiskális AmnEsztiA – FEllélEgEzhEtnEk A JuttAtásokAt kApott közAlkAlmAzottAk

Eltörölt visszatérítési kötelezettség
könyVbEmutAtóVAl zárult A szülők iskoláJA

Mese kicsiknek, nagyoknak
mesepszichológia című köny-
vét mutatta be Csíkszeredában 
kádár Annamária pszichológus, 
egyetemi adjunktus. A saját éle-
téből merített mesék főszereplői 
lilla és tündérbogyó, a szerző 
felnőtt és gyermeki énjének 
gondolatainak, félelmeinek, csa-
lódottságának, dühének adnak 
hangot. A nagy népszerűségnek 
örvendő könyv bemutatója – ki-
adása utáni két hétben ötezer 
példány adtak el belőle – a Csíki 
Anyák Egyesülete által szerve-
zett szülők iskolája elnevezésű 
sorozat utolsó előadása volt.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Rövid bemutatkozással, szak-
mai útkeresésének szem-
léletes, érdekes történe-

tekkel tarkított meséléssel vezette 
hallgatóságát újonnan megjelent, 
Mesepszichológia című könyvének 
varázskörébe Kádár Annamária. A 
pszichológus, egyetemi adjunktus 
nem először vendégszerepelt Csík-
szeredában. Pénteken a Sapientia 
– Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem nagyaulájában tartott előadást, 
és a Csíki Anyák Egyesülete által 
szervezett Édesanyák hete rendez-
vénysorozat előadója is volt.

A mindennapjai fő tevékenysé-
geiként a tanítást, a tréningezést és 
rádióműsor-készítést nevezte meg 
Kádár Annamária, aki az olasz 
„dolce far niente” (édes semmitte-
vés), valamint a „slow travel” (lassú 
utazás), „slow city” (lassú város) 
mozgalmak ismertetése után a las-
sú nevelés előnyeiről beszélt. 

– Az egyperces mesék ellené-
ben a minőségi időt részesítsük 
előnyben, hisz ez fontosabb a 
gyermekeknek, tanítványoknak, 
mint a kognitív fejlesztés – hang-
súlyozta a szakember.

Felnőttképzés, szülőknek
Kádár Annamária könyvbemu-

tatója volt a Szülők iskolája elneve-
zésű előadássorozat évadzárója. A 
Csíki Anyák Egyesülete ezt a pro-
jektet 2011 szeptemberében indí-
tottat amikor is – Tiboldi Bea elnök 
szerint – a visszajelzések, egyesületi 
beszélgetéseken tartott eszmecserék 
után szükségét érezték a felnőttkép-
zésnek is a gyermekprogramok szer-
vezése mellett. 

– Míg az első évadban (szep-
tember–december) négy előadást 
tartottunk, amelyekre orvosokat, 
pszichológusokat, pedagógust hív-
tunk meg, addig ez év tavaszától 
június 15-ig kilenc meghívottat 
köszönthettünk keddenként a Har-
gita Megyei Kulturális Központ 
alagsori termében – foglalta össze a 
CsAkEgy elnöke.

A csíki édesanyák fóruma igye-
kezett több érdeklődési területet 
lefödni, követték a szülők igényeit, 
kérdéseit.

– Többnyire a gyakorlati kér-
dések azok, amelyek megragadják 
az embereket, a fiatal családokat – 
emelte ki Tiboldi Bea.

A CsAkEgy elnöke, számsze-
rűsítve az elmúlt időszak esemé-
nyeit, elmondta, voltak előadások, 
amelyen 80-90-en vettek részt. 

– Örvendetes tény, hogy egy-
re gyakrabban bekapcsolódnak az 
édesapák is, hisz ez is a cél, nem 
akarunk gittegyletként működni, 
kisajátítóan, a gyermekeink érde-
kei és a család, az anyaság nevében 
kívánunk hatékonyan munkálkod-
ni civilekként, önzetlenül – foglal-
ta össze az évadzáró rendezvények 
kapcsán az egyesület működési el-
vét is Tiboldi Bea.

böngésző – igény 
a folytatásra
A szülők képzése mellett, a gyer-

mekek fejlesztése, a mese, az olvasás 
kicsik által való megszerettetése is 
fontos tényező volt az elmúlt év-
ben a Csíki Anyák Egyesületének 
tevékenységében. Nemrégiben, jú-
nius 2-án zárult a Böngésző néven 
ismertté vált, többfordulós játék, 
amelyről lapunk megkeresésére 
Albert Homonnai Emőke, a játék 
egyik koordinátora elmondta, több 
mint 150 gyermek indult, és több 
mint 60 gyermeknek sikerült befe-
jeznie a 7 fordulót. 

– Játékosaink között voltak 
csíkszeredaiak, csík szent simoniak, 
csíkszent királyiak, csík kozmásiak 

és göröcsfalviak. A legtöbb pályá-
zat városon kívülről érkezett, és a 
gyermekek szervezetten, a tanítók 
biztatására csoportosan küldték be 
pályázataikat. A résztvevők több-
sége harmadik és negyedik osz-
tályos volt – tudtuk meg Albert 
Homonnai Emőkétől.

A visszajelzések alapján a szer-
vezők meggyőződhettek, hogy a 
gyermekek szerették a játékot, iz-
galmasnak találták a szövegeket. 

– Azt tapasztaltuk, volna igény 
a folytatásra. Gondolkodunk rajta, 
hogy miként tehetnénk kreatívab-
bá a játékot, annak érdekében, hogy 
a konkrét kérdések megválaszolá-
sán túlmenően, ki-ki tehetsége és 
érdeklődése szerint önálló módon 
is feldolgozhassa az olvasottakat – 
emelte ki a játék tanulságát a szerve-
ző, hozzáfűzve: – Reméljük, hogy 
ennek a játéknak volt némi szerepe 
a képernyők általi szórakozás kizá-
rólagosságának megtörése, sőt talán 
a megelőzése szempontjából is.

Kádár Annamária

Kísérő dokumentumok nélküli fűrészáru. Alig 
telik el nap felderített erdészeti kihágás, bűncselek-
mény nélkül – derül ki a Hargita megyei rendőr-fel-
ügyelőség sajtóközleményéből Az 5. számú gyergyói 
vidéki őrjárat, korábbi információkra alapozva, azo-
nosította a 21 éves B. I. csomafalvi lakost, aki szekeré-
vel 1,1 köbméter fenyő fűrészárut szállított kísérő ok-
mányok nélkül. A rendőrök a szóban forgó fűrészárut 
visszatartották elkobzás céljából, a szekerest pedig 
2000 lejre bírságolták. Ugyancsak Csomafalván szin-
tén 2000 lejjel büntették a 39 éves B. A. gyergyóalfalvi 
lakost, aki járművével 36,1 köbméter fenyődeszkát 
szállított. Tőle is elkobozták az árut. 

Összehangolt akció. Tizenkét rendőr, valamint 
öt brassói erdészeti szakember és a Hargita megyei 
erdészet képviselői közös akción vettek részt az el-
múlt időszakban a megye több pontján. Több erdő-
kitermelő és fafeldolgozó szakcég ellenőrzése után 
négy bírságot róttak ki, összesen 22 000 lej értékben, 
visszatartottak elkobzás céljából 36,18 köbméter 
fenyő fűrészárut mintegy 22 000 lej értékben, vala-
mint 3200 lej készpénzt, amely 19,2 köbméter tűzifa 
és 5,85 köbméter fűrészáru kísérő dokumentumok 
nélkül való értékesítéséből származott. Ugyanak-
kor bűnvádi eljárást kezdeményeztek egy esetben a 
pénzügyi előírások be nem tartása miatt.

kék hírek
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A választások lejártak, egy-két sajnálatos kivétel-
től eltekintve nem hangzottak el vagy történtek olyan 
dolgok, amelyeken a politikai szereplők ne tehetnék át 
magukat. A pártok mostantól nem közvélemény-kuta-
tásokra, hanem a választási eredményekre alapozottan 
beszélhetnek a támogatottságukról. Az eredmények ki-
elemzését is el kell végezni, egy konklúzió biztosan le-
vonható: az erdélyi magyar választók továbbra is elvár-
ják vezetőiktől azt, amivel ezek immár hosszú évek óta 
adósok, az egységet.

Ami ezeken a választásokon elveszett, mind visszasze-
rezhető, de a közösségnek egy határozott üzenetet kell kül-
deni, mégpedig azt, hogy minden nézeteltérésnél lényege-
sebb az erős magyar politikai képviselet. Ez mozgatja meg 
a magyar választót, az, hogy szavazata jelent valamit, 
nemcsak egymással civakodó politikusoknak szolgáltat egy 
pluszérvet az egymásnak feszüléshez. A közösség kinyilvá-
nította akaratát: egységes, aktív és erős magyar képviseletre 
vágyik minden szinten. 

Erről minden politikai szereplőnek el kell gondolkod-
nia. Azok, akik tisztséget szereztek, meg kell találják a 

módját annak, hogy ne ellenkezésekben fulladjon ki tevé-
kenységük, hanem pozitív cselekvésben. 

Az RMDSZ-nek ebben a folyamatban nagy felelőssé-
ge van. Az elkövetkezőkben nem szabad úgy viselkedjen a 
másik két párttal, mint legyőzöttekkel, hanem inkább ke-
resse meg a partnerségi lehetőségeket. Amint hallatszik, a 
szövetség vezetőiben van erre hajlandóság. 

Tárgyalópartnerük elsősorban az MPP kell legyen, hi-
szen ez a második legnagyobb erdélyi magyar politikai szer-
vezet, tagjainak van önkormányzati tapasztalata is. Ugyan-
akkor azt is saját bőrükön érezhették, milyen amikor a ma-
gyarországi hivatalos támogatásokból kiesik egy szervezet, 
és önerejéből kell a választásokon jelentkezzen, maximum 

személyes kapcsolatok mentén számíthat támogatásra. En-
nek tükrében azt is elmondhatjuk, hogy a polgáriak tisztes-
ségesen helytálltak, jobb eredményt elérve, mint az irdatlan 
összegű magyarországi kormányzati pénzeket is kampányra 
elköltő EMNP. Az MPP kell legyen azért is a partner, mert 
magára hagyták Budapestről, ezért döntéseket hozhatnak. 
Szász Jenő ura most már saját pártjának, míg Toró T. Tibor 
mindent a Fidesz-vezérkarral kell megvitasson, mielőtt vá-
laszt mondhatna bármilyen megkeresésre. 

Kell keresni az együttműködést, meg kell valósítani az 
egységet. A székelyföldi politikusoknak vissza kell szerezni 
Maros megye vezetését és Marosvásárhelyt. Ehhez olyan, a 
magyarság egységére alapuló, a cselekvő jelenben gyökere-
ző jövőképet kell felmutassanak, amelyben mindenki hinni 
tud. Ellenkező esetben a választók most megfogalmazott 
határozott üzenete (amivel bebizonyították, hogy sok poli-
tikusnál okosabbak) visszhang nélkül marad. Kár lenne. 

Az egység
 NÉZŐPONT  Isán István Csongor

hargitanépe

II. ALCSÍKI PÁSZTORTALÁLKOZÓ

Kászonban gyűltek össze a juhászok
Együtt ünnepeltek szombaton 
Kászonimpéren az alcsíki és 
kászoni juhtartó gazdák. Az im-
már második alkalommal meg-
rendezett II. Alcsíki Pásztorta-
lálkozón a kikapcsolódás mellett 
az ismerkedésé, a sajtkóstolásé 
és nem utolsósorban a térség-
ben nagy múltra visszatekintő 
juhász szakma megbecsüléséé 
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 
természetesen jelen voltak az al-
csí ki települések legkiválóbb ju-
hászai is, standokkal és sajtkósto-
lóval hirdetve, hogy Szentkirály-
tól Tusnádig, Csíkszentsimontól 
Kászonjakabfalváig kik azok a 
gazdák, akik a legintenzíveb-
ben foglalkoznak a juhtenyész-
téssel. A jó hangulathoz per-
sze a színpadon egymást váltó 
néptáncegyüttesek és nótacsok-
rokkal kedveskedő előadók mel-
lett az árnyat adó sörsátrak és az 
óriásbográcsban főtt birkatokány 
illata is hozzájárult. A Hargita 
Megye Tanácsának Vidékfejlesz-
tési Egyesülete és az Alcsíki Kis-
térségi Társulás által is támogatott 
rendezvény a nap végén Tamás 
Gá bor-koncerttel zárult.

Átvették a stafétát
Mint lapunk érdeklődésére 

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

– Már a tavalyi első, csík-
szent királyi rendezvény után 
vállaltuk, hogy a másodikra 
szívesen átvesszük a stafétát. 
A Kászoni-medencében több 
mint 12 ezer juh van, mely állo-
mány a csíki települések között 
is az egyik legnagyobbnak szá-
mít. Más részről a kászoni vidék 
jellegzetessége a kiváló minősé-
gű legelő, így az állattenyésztés-
nek, ezen belül a juhászatnak is 
hagyománya, és úgy hiszem, fé-
nyes jövője is van – fogalmazott 
a polgármester.

Ennek tükrében a találko-
zón két hagyományos esztenát 
is felállítottak: az egyikben a 
juhászat hagyományos kellékeit, 
a pásztorszálláshelyek berende-
zési tárgyait, míg a másikban a 
tejfeldolgozás és sajtkészítés lé-
péseit, folyamatait mutatták be 
az érdeklődőknek. A juhászstan-
dok mögött felállított aklokban 
ugyanakkor a különbözőféle 
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 
csík szentkirályi gazda értékelte 
– az alcsíki juhosgazdák ismer-
kedésére is jó lehetőséget bizto-
sított. 

– 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 – néhány fős, főleg 

a család tej-, sajt- és hússzükségletét 
fedező kisebb állományok révén 
– egyetlen kászoni portáról sem 
hiányoznak, szakosodott módon, 
csak juhokkal néhány nagygazda 
foglalkozik. Esetünkben viszont a 
bácskodásként terelgetett nyájak 
mellett gazdánként több százas 
nagyságrendű saját állományt is ta-
kar. Az állomány zöme a térségben 
hagyományos curkána és veres po-
fájú cigája, a helyi gazdák vélemé-
nye szerint ugyanis a Kászonokban 
olyan fajtákra van szükség, amelyek 
a könnyű ellés, a jó tejhozam és le-
gelőhasznosító képesség mellett jól 
bírják a hegyvidéki körülményeket, 

a lábat próbáló emelkedőket. De 
mint a találkozón kiderült, immár 
a húsjuhtenyésztésre is akad példa, 
ez esetben néhányan a fejés helyett 
húsbárányok formájában veszik ki 
az állatokból a tejpénzt.

A 63 esztendejét taposó ká-
szonújfalvi Márkos Tibor nyolcéves 
korától foglalkozik juhászkodással. 

– Három báránnyal kezdtem 
meg az életet, és most a � améival 
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 el tudnánk adni. 
Ezzel kapcsolatban igen kellene 
ide a közelbe egy tejfeldolgozó, 
az sokat lendítene a dolgunkon – 
tette hozzá Márkos.

HIRDETÉS

Juhot, pásztorkutyát, szamarat simogathattak a gyermekek. Nagyfokú érdeklődés FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE



Csíkrákosi diákokkal barátkoz-
tak azok a békéscsabai tanulók, 
akik a Bethlen Gábor Alapkezelő 
által finanszírozott Határtalanul! 
program segítségével jutottak 
el Székelyföldre. A háromna-
pos kirándulás alatt a vendégek 
megtekintették a település és 
környéke nevezetességeit, de 
jutott idő útközben, szemügyre 
venni többek között a nagyvára-
di Ady Endre Múzeumot vagy a 
parajdi sóbányát.

HN-információ

A Békés megyei Viharsa-
rokról érkezett Csíkrá-
kosra közel félszáz gye-

rek, részt venni a VICSIDI nevet 
viselő diáktalálkozón. A vendégek 
megtekintették a környék neveze-
tességeit, barátkoztak a helyi gye-
rekekkel, illetve a találkozó fény-
pontjaként játszottak egy döntet-
lenre végződő futballmérkőzést is 
a rákosiakkal.

 – Legfontosabb célunk, hogy 
lehetőséget adjunk az új generáció 
tagjainak, hogy megismerjék egy-
mást, és olyan hosszú távú barát-
ságokat kössenek, amelyek alapját 
képezhetik a jövő magyar–magyar 
kapcsolatainak. A közösségépítés 
mellett nagy hangsúlyt fektettünk 
a határon túli magyar kultúra és 
történelem megismertetésére is 

– mondta Barta Gábor program-
vezető. Hozzátette: – A gyere-
keknek természetesen kimerítő 
tájékoztatót tartottunk azokról a 
helyszínekről, amelyeket majd 
a kirándulás során láthatnak. 
A gyakorlat messze felülmúlta a 
kísérőkben megfogalmazódott 
elvárásokat, a rákosi gyerekek 
hamar megbarátkoztak a békési-
ekkel. Az ismerkedést követően 
címeket cseréltek, délután már 
jó hangulatú gyalogtúrán ide-
genvezetőként kísérték a Bogáti-
kápolnához a vendégeket, majd 
egy csokornyi csíkszéki tánccal 
kedveskedtek az új barátoknak, 
a Magyarországról érkezett fiata-
lok pedig saját maguk által gyűj-
tött és készített ajándékokkal 
kedveskedtek erdélyi társaiknak. 
– Ez a hatodik magyarországi 
csoport, amely meglátogatta az 
iskolánkat, de talán ők voltak a 
legbarátságosabbak, a gyerekek 
pillanatok alatt összerázódtak 
– fogalmazott Pálosi Veronka, a 
csíkrákosi Cserei Mihály Általá-
nos Iskola igazgatója.

A békési csoport ellátogatott 
Csíksomlyóra is, mint mesél-
ték, élmény volt megtekinteni a 
kegyhelyet, hiszen a kiránduláson 
részt vevő gyerekek közül mind-
össze egy diák járt már régebben 
is a helyszínen. Az erdélyi kiruc-

canás alatt jutott idő többek kö-
zött megtekinteni a nagyváradi 
Ady Endre Múzeumot és a Ka-
nonoksort, a székelyudvarhelyi 
belvárost, a csíkszeredai Millen-
niumi-templomot, a parajdi só-
bányát, de a vendégek Korondon 
betekinthettek a fazekasság rejtel-
meibe is.

– A személyes találkozóknak, 
kiemelt szerepe van a kapcsolat-
teremtésben, hiszen a fiatalok így 
hasonlíthatják össze legjobban 
egymás életét sajátjukkal, felis-
merve a közös nemzethez tarto-
zásból fakadó azonosságokat. A 
személyes találkozót követően a 
diákok akár interneten is tarthat-
ják majd a kapcsolatot egymással 
– értékelte Barta.

A szervezők elmondták, hogy 
a békési gyerekek hazatérve 
video felvételekkel, fényképek-
kel, alátámasztott bemutatókkal 
számolnak be az iskolatársaknak 
az erdélyi élményekről. A tanul-
mányút költségeit, több mint 
780 ezer forintot pályázati úton 
a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
finanszírozta a Határtalanul! 
címmel futó program kereté-
ben. Mint ismeretes, a program 
a nemzeti összetartozás fogalmát 
hivatott erősíteni a határokon 
belül és kívül élő magyar ajkú fia-
talok körében.
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Ismerkednek a hellyel, barátkoznak 
ÖkÖrsütés és kÖzÖsséGépítő tEvékEnyséGEk

Madéfalvi falunapok

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 létreho-
zásának szükségességét hangsú-
lyozta az együttesvezető, mond-
ván, hogy így kollégái, ha negy-
venéves koruk után elhagyják 
a színpadot, attól még nem kell 
megváljanak a táncos pályától, a 
környékbeli kulturális központok, 
iskolák alkalmaznának diplomás 

táncoktatókat, művelődésszerve-
zőket, néprajzban járatos embere-
ket. 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

Sportrendezvények, bábszín-
ház és tegnap este Bojtorján-
koncert várta a madéfalvi fa-
lunapok ünneplő közösségét. 
tegnap délben a nagyérdemű 
egy 450 kg-os, nyárson sütött 
ökör elfogyasztása közben a 
karc falvi ifjúsági fúvószenekar 
előadását élvezhette. 

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Tizedik, jubileumi rendez-
vénysorozatához érkeztek 
a madéfalvi falunapoknak. 

Hosszú évek óta formálódik kö-
zösségünk, és most, az első kerek 
évfordulón sikerült olyan rendez-
vényeket felsorakoztatni progra-
munkban, amelyek főként a helyi 
lakosságot szólították meg, szép 
számban részt is vett a lakosság a 
különböző szabadidős tevékeny-
ségeken – mondta Szentes Csaba, 
Madéfalva polgármestere.

Pénteken a Néphagyományok 
és kultúra címet viselő rendezvé-
nyen a faluban működő tánccso-
portok mutathatták meg tehetsé-
güket. Szombaton sportrendezvé-
nyek szerepeltek a programban, a 
korosztályos focibajnokság több 
mint kétszáz embert mozgatott 
meg. A rendezvénysorozat első 
felében tehát főként a tartalmas 
kikapcsolódásé és mozgásé volt a 

főszerep a madéfalvi falunapokon, 
ezt követően vasárnap egy 450 
kg-os hatalmas, nyárson sütött 
ökör elfogyasztásával pótolhatta 
az ünneplő közösség az elvesztett 
energiát. Sepsiszentgyörgyről ér-
kezett az ökörsütő mester, Barta 
úr is, miként ugyancsak a három-
széki megyeszékhelyről hozták a 
nyársra került jószágot.

– Öt napig páclében tartottuk 
a húst, csak ezt követően került a 
nyársra, reggel öt órakor. Sütés 
közben egy fűszerekkel gazdagon 
ízesített különleges lével locsoltuk 
az ökörhúst – avatott be konyha-
titkaiba Barta úr.

A különleges eszem-iszomra 
összegyűlt a falu apraja-nagyja, 
békés, jó hangulat jellemezte a 
szabadtéri rendezvényeken meg-
jelent közösséget.

A délutáni órákban a Faka lin
ka és Pereputty című népmese-fel-
dolgozással szórakoztatta a gyer-
mekeket a csíkszeredai Boszorka 
Bábcsoport. A bábelőadás báb-
figuráinak nyersanyagául a csík-
szeredai pityókafesztivál nyertes 
fakanalai szolgáltak, a főszereplőt 
pedig egy régi favillából készítette 
Bakó Klára képzőművész és a lel-
kes csapat.

A 10. Madéfalvi Falunapok ren-
dezvénysorozata a Bojtorján együt-
tes szabadtéri koncertjével zárult. 
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> Kivágták a nyárfákat a Csíki 
Játékszín mellett. Újabb látványos 
változást észlelhettek a csíkszeredaiak 
péntek délelőtt: kivágták a nyárfákat 
a Csíki Játékszín melletti, Tosca étte-
rem előtti térről. A munkálat része az 
integrált városfejlesztési terv közterek 
modernizálását célzó programja ke-
retében 2012-re kitűzött feladatnak, 
ami szerint idén a Szabadság teret, a 
Majláth Gusztáv Károly teret újítják 
fel, valamint kialakítják az ezeket ösz-
szekötő promenádot. Tövissi Zsolt épí-
tész lapunknak korábban nyilatkozva 
elmondta, a fák által eddig uralt teret 

meghittebb, megemlékezésre alkalma-
sabb térré alakítják, a tervek szerint ide 
költöztetik a régi posta épülete elől a 
volt munkaszolgálatosok emlékművét. 
A nyárfákat ki kellett vágni, mert élet-
veszélyessé váltak, ugyanis már nagyon 
öregek, odvasak voltak, és rendelte-
tésüknek eleget tettek: lecsapolták az 
eredetileg mocsaras területet, ugyanis 
ezek a fák amolyan szuszogó, párolog-
tató szivattyúkként működtek – mond-
ta Tövissi Zsolt. A műépítész azonban 
hozzáfűzte, nem marad csupaszon a 
hely, hamarosan parkosítani fogják.  szö-

veg: darvas beáta, fotó: balázs árpádhí
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Lenyelték a békát – így lehetne 
summázni a Csíkszereda Helyi Ta-
nácsa pénteki ülésén történteket, 
amikor a testület igennel szava-
zott arra, amire nem is szavazha-
tott másképp. Többéves huzavona 
után ugyanis a törvényszék vég-
leges és jogerős döntéssel érte 
el, hogy a város saját költségén 
nyolc parkolóhelyet létesítsen az 
intézmény bejárata előtt. 

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

Nyolc parkolóhelyet épít 
a város saját költségén 
Csíkszeredában, a tör-

vényszék bejáratánál – döntött 
pénteki soros ülésén a városi ön-
kormányzati testület.

Mint kiderült, nem jószántá-
ból teszi ezt, ugyanis a törvényszék 
mellett is, bár magánkézben lévő, 
de közparkolóként működő hely 
van, ráadásul alig pár száz méteres 
körzetben – a Mikó-vár előtt, a 
Miron Cristea, illetve a Zöld Péter 
utcában – is van bőven parkoló-
hely, ám a törvényszéken dolgozó 
bírák többéves jogi hercehurca 
után elérték, hogy nyolc újabb 
megállóhely legyen az intézmény 
bejárata előtt. 

– Egyértelműen a zöldövezet 
rovására megy a dolog, és a forgal-
mi rendet is zavarni fogják az új 
parkolók – hangoztatta véleményét 
Szikszay László tanácsos.

Soós Szabó Klára alkotmányos 
vétséget emlegetett, a terület ugyan-
is a város tulajdona, és meglátásában 

az alkotmány szerint a tulajdonos 
kizárólagos joga eldönteni, hogy mit 
kíván tenni a területével.

A vita a városháza és a törvény-
szék között parkolóügyben 4-5 
évvel ezelőtt kezdődött, amikor az 
intézmény előtt lévő körforgalom 
épült. Akkor a törvényszék főbejá-
rata előtt, a rabszállítást megköny-
nyítendő, két parkolóhelyet képez-
tetett ki a város, de a törvényszék 
bírái ezt nem tartották elegendő-
nek, további parkolókat kértek ma-
guknak. Azóta perelnek, mostanra 
már jogerős ítélet született, amely 
szerint ott nyolc parkolót kell épít-
sen a város saját költségén. 

Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester szerint az ítélet meghozata-
lánál a bírák egyetlen szempontot 
vettek figyelembe: egy mérés ered-
ményét, amely szerint ott nyolc 
parkolót lehet kialakítani. Ezenkí-
vül nem érdekelték őket sem a vá-
rosrendezési, sem a közlekedésbiz-
tonsági szempontok, sem az, hogy 
ha szabványoknak megfelelő par-
kolót kívánnak, abból csak hat fér 
el az illető helyre, ezért, hogy nyolc 
lehessen, a járdából is le kell farag-
ni. Erkölcstelennek és egoistának 
nevezte a döntést, de azt mondta, 
hogy mint törvénytisztelő polgár, 
megpróbálja azt betartani. Annál is 
inkább, mert a döntésben az is sze-
repel, hogy ha az egyenként 1000 
euró értékű parkoló megépítésével 
késlekedik a város, minden késési 
napra 1000 lejes büntetést kell fizet-
nie. A törvényszék pedig határidőt 
is adott: szeptember 1-je. 

NyoLC parkoLóHeLyeT épíTeNek a TörvéNyszék eLé

Kényszerű igent mondott 
a tanács

Az Igazságügyi Palota Csíkszeredában. Nyolc parkolóhelyet kell építeni eléje fotó: csíki zsolt

Újabb sikeres olajgyűjtés Csíkszeredában

Kevésen múlott a rekord

összesen 729 liter olajat, emel-
lett 52 kilogramm lejárt szavatos-
ságú gyógyszert gyűjtöttek össze 
a hétvégén a zöld székelyFöld 
egyesület által immár tizenhar-
madik alkalommal megszerve-
zett olajgyűjtésen.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Újabb sikeres olajgyűjtési 
akciót szervezett a hétvé-
gén a Zöld SzékelyFöld 

Egyesület, amelynek során a vá-
rosban felállított négy gyűjtő-
pontról összesen 729 liter olaj 
gyűlt össze, így a hétvégi akció 
alig 6 literrel marad el az eddigi 
legeredményesebb, tavaly márci-
usi gyűjtéstől, amely során az ösz-
szegyűjtött olajmennyiség 735 li-
ter volt. 219 személytől gyűlt be a 
mostani használtolaj-mennyiség, 
elemeket 47 személy, míg lejárt 
szavatosságú gyógyszert összesen 
62 személy vitt a városszerte fel-
állított gyűjtőpontokhoz a szom-
bati nap folyamán. De voltak, 
akik elromlott tévét, mosógépet 
vagy egyéb használhatatlanná vált 

elektronikai terméket adtak le, 
sőt pillepalack és papír is nagyobb 
mennyiségben gyűlt össze – szá-
molt be lapunknak Csonta Lász-
ló, a szervező Zöld SzékelyFöld 
Egyesület vezetője.

A szervezők elmondása szerint 
az akció legnagyobb hozadéka, 
hogy a begyűlt olaj és egyéb hul-
ladékmennyiségen kívül újabb je-
lentős mennyiségű, 52 kilogramm 
lejárt szavatosságú gyógyszert 
sikerült kivonni a forgalomból, 
ezzel már 246 kilóra emelkedett 
a program segítségével összegyűj-
tött gyógyszerek mennyisége.

A program kezdetén, 2009 ja-
nuárjában még 11 gyűjtőponton 
(10 iskola szomszédságában, illet-
ve a Szabadság téren) fogadták az 
önkéntesek a lakosságtól a külön-
böző hulladékokat. A program 
fokozatos fejlődésével, a begyűj-
tött hulladéktípusok számának 
növekedésével (1-ről 13-ra) szük-
ség volt a gyűjtőpontok számá-
nak csökkentésére is. A Székely 
Károly iskola szomszédságában 
levő gyűjtőpont volt az egyedüli, 
amely még távolabb esett a lakott 
övezettől, ezért is volt fontos, 

hogy ez a gyűjtőpont helyszíne 
változzon. A döntés helyességét 
mi sem bizonyítja jobban, hogy 
míg az utolsó öt gyűjtés alkal-
mával 32–57,5 liter között adtak 
le olajat az ott lakók, ez az érték 
most 127-re literre emelkedett – 
tudtuk meg a szervezőktől.

– Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni annak a közreműködő 
320 családnak, illetve 16 önkén-
tesünknek a program sikeres le-
bonyolítását, valamint szakmai 
partnereinknek, az Eco Trend 
Europa Kft.-nek, az Ave-Huron 
Kft.-nek, valamint Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának – fo-
galmazott Csonta.

Hozzátette, az Ave Huron 
Kft. a jövő hét folyamán összesíti 
és számszerűsíti a begyűlt hulla-
dékmennyiséget.

– Mi elégedettek vagyunk, 
hiszen többek között a jó időnek 
is köszönhetően nagyon sokan lá-
togattak el a gyűjtőpontokhoz és 
adták le a feleslegessé vált hulla-
dékot, amely mondhatni veszélyt 
jelentett a háztartások számára 
– összegzett a Zöld SzékelyFöld 
Egyesület vezetője.

Önkéntesek gyűjtik az olajat, hulladékokat. Másfajta környezetvédelem fotó: tamás attila
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Farmlátogatáson jártak a Hargita megyei mangalicatenyésztők

Egymás példáiból is tanulnak

társadalom

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 pró-
bálom továbbszaporítani az állo-
mányt. Meggyőződésem, hogy ha 
ezt valaki komolyan csinálja, akkor 
ebből is életképes gazdaságot lehet 
kialakítani, főleg, ha a gazda nem 
kizárólag a tenyésztéssel foglalko-
zik, hanem a feldolgozással és a 
hagyományos termékek értékesí-
tésével is. Nagyon sok dolgot va-
lószínűleg a saját bőrükön fognak 
megtapasztalni a gazdák, ugyanis 
a tradicionális, extenzív mangali-
catenyésztés nem ugyanaz, mint a 
zárt rendszerű, intenzív, pajtában 
tenyésztett sertéshizlalás – közölte 
Tánczos.

Mangalica malacok. Növekvő igény tartásukra fotók: domján levente

Farmlátogatás. Egymás munkájával ismerkednek a tenyésztők

Agrárképzés minden szinten

Agrárképzés minden szinten témakörben szervezett szakmai fórumot 
a Magyar Tudomány Háza. A kerekasztal-megbeszélésen a térség 
mezőgazdasági szakemberei, valamint az agrár jellegű oktatásban 
érdekelt intézményi képviselők vettek részt. Az agrárinnováció a leg-
fontosabb feltétele a szakemberképzés, értett egyet ezzel a kijelentés-
sel a Képzési formák, ismeretterjesztési tevékenység szerepe a székelyföl-
di agrárinnovációban című kutatás alanyainak 98 százaléka. Többek 
között ennek a felmérésnek az eredményeiről és a mezőgazdasági új 
technológiák, új ismeretek térségi elfogadtatásának lehetőségeiről 
tartottak szakmai fórumot a Magyar Tudomány Háza szervezésében 
mezőgazdaságban jártas szakemberek.



Zenekedvelő közösség Gyergyó
ditró, nem véletlenül van a 
címerében a líra – hangzott 
el tegnap a falunapi rendez
vénysorozat keretében tartott 
dísztanácsülésen. Így az sem 
véletlen, hogy díszpolgári cím
re Petres IstvánCsaba zene
tanárt, zeneszerzőt érdemesí
tették, Pro Ditró címmel pedig 
a Bakos Ferenc kántor vezette 
egyházi kórust illették. Emel
lett első alkalommal szervezték 
meg a Tiszta udvar, rendes ház 
vetélkedőt, a díjazáskor okleve
let és pénzjutalmat vehetett át 
három gazda.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Van okunk az ünneplésre, 
ugyanis soha nem tapasz-
taltam ilyen mértékű ösz-

szefogást a községben – hangsú-
lyozta az egy héttel korábban pol-

gármesterré újraválasztott Puskás 
Elemér a falunapok keretében 
tartott dísztanácsülésen.

Az elöljáró beszédében arra 
apropózott, hogy a helyhatósági 

választásokon minden eddiginél 
többen vettek részt, és a szavaza-
tok 87 százalékát összesíthette 
polgármester-jelöltként, az új ta-
nács pedig 13 RMDSZ-es és két 

MPP-s tanácsosból áll. A polgár-
mesteri beszédet követően díjaz-
ták Petres István-Csaba zeneta-
nárt és zeneszerzőt, akit Bajna 
György újságíró méltatott.

– Nincs a világon olyan te-
lepülés, amely ne lenne büszke 
önre, ha éppenséggel oda rendelte 
volna a jó Isten – hangsúlyozta 
Bajna György beszédében.

Elmondta, nem lehetett köny-
nyű a zenész család legkisebb fia-
ként érvényesülni, hírnévre szert 
tenni, hiszen édesapja, a néhai 
Petres Ignác és testvérbátyja már 
komoly érdemeket szerzett a ze-
nei életben. Petres István-Csaba 
életútját egy olyan pálmáéhoz ha-
sonlította, amelyet a sors a fenyők 
közé sodort, mégis sikerült neki 
kiterebélyesedni. A méltatott 
életútját számos zenei kiadvány, 
tankönyv és kórusmű fémjelzi.

A Pro Ditró kitüntetésre ér-
demesített egyházi kórusról Pus-

kás Elemér polgármester szólt 
elismerően, hangsúlyozva, hogy 
a vasárnapi szentmiséken végzett 
„láthatatlan” munkájuk mellett, 
számos kórustalálkozón szerzett 
díj és elismerés bizonyítja: „nem 
véletlenül került a líra a község 
címerébe”.

Gyergyóditróban először szer-
vezték meg hagyományteremtő 
szándékkal a Tiszta udvar, rendes 
ház vetélkedőt. Az esemény kez-
deményezője és mentora, Már-
ton Levente tanácsos valamennyi 
résztvevőnek oklevelet adott át, az 
első három helyezett viszont kapu-
jára tűzheti a Tiszta udvar, rendes 
ház megkülönböztető plakettet. 
Emellett az első díjas Bajkó Attila 
350 lejes, a második díjas Csibi Jó-
zsef 250 lejes, a harmadik díjazott 
Tamás Márta 150 lejes vásárlási 
utalványt is kapott, amit a Vileko 
Garden kertészeti szakcégnél vásá-
rolhatnak le.
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Körkép

> Korszerűsítik a gyermekotthon 
épületét. Ötszázezer eurót nyert az Ora 
International Emberbaráti Ökumeni-
kus Keresztény Segélyszervezet egy uniós 
pályázaton, így elkezdhetik a Gyergyó-
szent miklóson működtetett, Szivár-
vány alatt nevű, jelenleg 34 gyermek 
lakta otthon épületének korszerűsíté-
sét. – A gyer gyószentmiklósi gyermek-
otthon valójában újszülöttek számára 
épült, azokat a csecsemőket gondoztuk 
itt, akiket az anyjuk a kórházban hagyott 
szülés után, vagy behozott hozzánk a nehéz 
családi vagy anyagi helyzetére hivatkozva – 
mondta Jeszenszky Teréz, a segélyszervezet 

vezetője. – Azóta a csecsemők felnőttek, a 
törvények is módosultak, immár csak 3 év 
fölötti gyerekeket fogadhatunk be, emiatt 
vált szükségszerűvé az átalakítás, hiszen egy 
tizenéves gyerek szükségletei merőben eltér-
nek egy csecsemőétől. Az eddig négyszemé-
lyes szobákat tervezik átépíteni legtöbb két-
személyesre, emellett a berendezést is a szoba 
lakóinak igényei szerint próbálják kialakíta-
ni. Jeszenszky elmondta azt is, hogy a belső 
rendszabályzat, illetve a nevelők feladatköre 
a felújítások után nem változik, de remélik, 
hogy az átrendezett épület igazán otthonos 
környezetet varázsol az ott nevelkedő állami 
gondozott gyermekek számára.

> Gyergyószentmiklósé a korona. 
Harmadik alkalommal szervezték meg 
a Hargita Megyei Gólyabált Gyer-
gyószentmiklóson, ahol Csíkszereda, 
Székelyudvarhely, Székelykeresztúr és 
Maroshévíz nyertes gólyái álltak szín-
padra a házigazdák mellett, hogy ösz-
szemérjék tudásukat, képességieket. 
A György Botond és Zsók Levente 
humoristák által levezetett vetélkedő 
központi témáját a Székelyföldi Legen-
dárium képezte, a versenyzőknek az 
előzetesen már felkutatott, a városuk-
hoz kötődő legendák alakjait kellett 
megformázniuk a színpadon. A ha-

gyományosnak számító ügyességi pró-
bák és általános műveltségi kérdések 
mellett ez alkalommal sem maradtak 
el az egyéni produkciók, amelyek lehe-
tőséget biztosítottak a pároknak arra, 
hogy bemutathassák saját kiemelkedő 
tehetségüket. A versenyt György Bo-
tond külön előadása és a tombolahú-
zás tette színesebbé. Végezetül a zsűri 
összesített pontozása alapján legjobb-
nak a gyergyószentmiklósi gó lya pár, 
Bíró Barbara és Márton András bizo-
nyult, a második és harmadik helyre 
a székelykeresztúri, illetve a szé kely-
udvarhelyi gólyák érdemesültek.  hí
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Petres István-Csabát díszpolgárrá avatták szülőfalujában

12. DITróI FalunaPok

Együtt ünnepelt a község

a borzonti György Botond ér
demelte ki az idei Médiabefutó 
fődíját színpadi jelenet–vers–
próza kategóriában. a jó ke
délyű ifjú humorista jelenleg a 
gyergyóalfalvi Sövér Elek Szak
középiskola turisztika szakos 
diákja, de jövőjét előadómű
vészként képzeli el, ezért minél 
több rendezvényen meg szeret
né mutatni tehetségét. 

– Mi késztette arra, hogy induljon 
a Médiabefutón?

– Az elmúlt évben mondhatni 
már remekeltem kolozsvári színpa-
don, ahol a VIII. Humorfesztivál 
győztese lettem, de úgy gondolom, 
az élet egy állandó verseny, mindig 
minden lehetőséget ki kell használni 
arra, hogy megmutassa magát az em-
ber a nagyérdeműnek, főleg abban 
az esetben, ha ebben a szakmában 
szeretne érvényesülni hosszú távon. 
A döntő alkalmával debütálhattam 
a marosvásárhelyi közönség előtt is. 

– Mennyi időt szánt a felkészülésre?

– Talán a vásárhelyi szakaszra ké-
szültem a legtöbbet. A döntőre egy 

komoly és összetett szöveggel indul-
tam, viszont a Médiabefutó felkészí-
tő táborában többen meghallgatták 
a produkciómat, és azt javasolták, 
hogy a versenyen mondjak inkább 
visszatérő poénokat, olyanokat, ami-
ket korábban már használtam, mert 
így egy gördülékenyebb, színvonala-
sabb előadást tudok tartani a maros-
vásárhelyi közönségnek, akik amúgy 
nem hallottak engem az előző szaka-
szokban.

– A fődíj mennyire motiválta, 
számított-e a győzelemre?

– Pontosabban úgy fogalmaz-
nék, hogy reméltem, de nem hittem 
volna, hogy döntős lehetek, nem-
hogy nyertes. A gyergyószentmiklósi 
előválogatón rengeteg tehetséges, 
nagyon esélyes mesemondó, szavaló 
és színpadi jelenetet előadó volt a ka-
tegóriámban, humorista viszont egy 
sem, emiatt kissé tartottam a vég-
eredménytől.

– Milyen érzés volt ismét a dobogó 
csúcsán végezni?

– Nagyon boldog voltam. 
Örömmel töltött el, hogy ismét én 
vehettem át a fődíjat és a hozzá tár-
suló pénzösszeget. Úgy terveztem, 
hogy majd ünneplésképpen jól fel-
öntök a garatra, levezetem a felgyü-
lemlett stresszt. Végül vettem egy 
sört, és egyik barátomnak adtam. 
Természetesen csak azért alakult így, 
mert a náthám miatt épp gyógysze-
res kezelésem volt.

– Hogyan látja, milyen kapu-
kat nyitott meg a tehetségkutató az 
ön számára?

– Véleményem szerint rengete-
get. Valószínűleg a későbbiekben fo-
gom érezni ennek a hatását, viszont 
már most vannak meghívásaim 
különböző rendezvényekre, amiket 
a Médiabefutónak köszönhetek. 
Valójában nekem az a legfontosabb, 

hogy ismerjék meg a nevem, a ké-
pességeim, ha ez megtörtént, a le-
hetőségek, felkérések is könnyebben 
jönnek. 

– Milyen élményekkel, tapaszta-
latokkal gazdagodott a tehetségkutató 
során?

– Sokat fejlődtem a felkészítő 
táborban, az biztos, de az igazi él-
ményem nem szakmai vonatkozá-
sú. A verseny után ugyanis reggel 
hét órakor indultunk volna haza, 
viszont mikor felébredtem, már 
senki sem tartózkodott a táborban, 
és a busznak nyoma sem volt. Úgy 
döntöttem, hogy még egy kicsit 
alszom, mikor szólt a telefonom, 
és a versenytársaim közölték: a 
buszmegállóban várnak rám. De 
persze nem voltak ott. Akkor ér-
tesültem róla, hogy mindenki rég 
hazaindult, csak engem ottfelejtet-
tek. Elindultam a vonatra, viszont 
közölték velem, hogy a járatom „nu 

csirkulö”, ezért még órákig lézeng-
tem az állomáson.

– További tervek közt szerepel 
a színpad?

– Hosszú távú terveim vannak 
mint humorista. Az érettségi után 
mindenképp Magyarországon sze-
retnék próbálkozni a Dumaszín-
ház vagy a Showder Klub, esetleg 
a Comedy Central színpadán, de 
mint említettem, előbb még be sze-
retném fejezni a tanulmányaimat. 

Miklós Réka

BESZélGETéS GyörGy BoTonD BorZonTI huMorISTával

Az élet állandó verseny 

György Botond  fotó: transindex



Kilencedik alkalommal szer-
vezi meg idén a Gyulafehér-
vári Caritas önkéntes táborát, 
amelynek idén Máréfalva szol-
gál otthonául. Az egyhetes ven-
déglátásért cserébe természe-
tesen az önkéntesek nem lesz-
nek hálátlanok, hiszen fizikai 
és közösségépítő munkájukkal 
az udvarhelyszéki községet épí-
tik, szépítik.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

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

Programja által idén kilencedik 
alkalommal megszervezett önkén-
tes 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 kezdeményezésüket 
szeretnék folytatni, amely szerint 
a jelentkezők egy héten át ön-
kéntes munkájukkal segíthetik a 
befogadó közösség életét. Az ön-
kéntesek helyi 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 végezné-
nek, amit délután csoportos fog-
lalkozások, illetve előadások kö-
vetnének. A munkatábor délelőt-
ti programjában többek között 
székelykapufestés, a helyi óvoda 
tetőszerkezetének újrafedése, az 
idősek háztájának rendbe rakása, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
által működtetett Összefogás 
Házának szépítése, illetve patak-

meder-takarítás és a hídkorlátok 
újrafestése is szerepel. Az önkén-
tesek ugyanakkor közösségépítő, 
illetve szociális programok által 
is szeretnének jelen lenni a köz-
ség életében, ugyanis foglalkozá-
sokat szerveznek a helyi idősek 
és hátrányos helyzetű gyermekek 
számára. A délutáni órákban, 
egyfajta levezetőként a délelőtti 
fizikai és szellemi munka után, 
előadásokat és csoportos foglal-
kozásokat tartanak, de – mint 
Mateiu hozzátette – természete-
sen nem maradnak el az esti szó-
rakoztató programok sem, ahol 
lehetőség nyílik az ismerkedésre. 
Az önkéntes koordinátor szerint 
ugyanakkor az egyhetes program 

keretében a helyi hagyományok 
megismerésére is lehetőséget kí-
nálnak.

– Az önkéntes táborra Erdély 
több településéről eddig ötvenen 
jelentkeztek, de természetesen még 
szerdáig várjuk azokat, akik úgy ér-
zik, önkéntes 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, ugyanak-
kor befizetni a hatvan lejes rész-
vételi díjat, ami magában foglalja 
az egyhetes tábor szállás- és napi 
háromszori étkezés költségeit.
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Körkép
udvarhely

ÖnKéntes tábort szervezneK MáréfAlván

Székely kaput festenek
IGyon eGy pohár AlMAlAvet UdvArhelyszéKért!

Akkor gyűl, ha fogy!

Munkában az önkéntesek. Most Máréfalváért dolgoznak fotó: jánossy alíz

> Parkosítják a kápolna melletti 
teret. A Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány és Római Katolikus Plébánia 
együttműködve pályázatot hirdet a Jézus 
Szí ve-kápolna körüli tér parkosítására. A 
műemlék és a főút közötti területre parkot 
képzeltek el, ahová tájékoztató táblákat és 
padokat tesznek, fákat, bokrokat ültetnek, 
továbbá az itt átfolyó patak szabályozá-
sa is szerepel a terveik között. A terveket 
július 16-ig várják a pr@szka.org e-mail 
címre vagy személyesen a Bethlen Gábor 
u. 55. szám alatti irodában – tájékoztatta 
lapunkat Péter Ildikó. Az SZKA munka-
társa elmondta, a terveket július 10. után a 

média segítségével ismertetik. Szavazni le-
het július 24-ig a www.szka.org honlapon, 
illetve személyesen a Márton Áron téren 
július 22-én, 14 órától. A beruházás értékét 
csak hozzávetőlegesen tudják felbecsülni, 
ez függ az adakozási kedvtől, illetve az ön-
kéntesek munkájától. A munkát 2013 júli-
usáig tervezik elvégezni. Olyan pályázóktól 
várnak pályamunkákat, akiknek szívügyük 
Székelyudvarhely. A közösség által megsza-
vazott pályamunkára hivatkozhat szakmai 
önéletrajzában, a megvalósítás helyszínén a 
köszönőtáblán kiemelt helyre kerül a neve, 
illetve minden a Közösségi Alapítvány által 
– ismertette a részleteket Péter Ildikó. hí
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A helyi termékek – kiemelten 
a farkaslaki feldolgozóban ké-
szült almalé – fogyasztására 
sarkall mindenkit közös akci-
ójában a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány és a szé-
kelygyümölcs egyesület. A kez-
deményezés során befolyt ösz-
szegekből az alapítvány Vidéki 
Alap létrehozását tervezi. noha 
az akció májusban indult és fél 
évig tart, emlékeztetnek: csak 
akkor gyűl, ha fogy! Kérjünk 
hát egy pohárral.

HN-információ 

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

mölcs almalé elfogyasztásával a Kö-
zösségi Alapítvány kezdeményezé-
sét támogatja. Célunk egy Vidéki 
Alap létrehozása, melyből falukö-
zösségeink 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 matri-
cákat, és egy 500 lejes OTP-bank-
kártyát, 100 lejes Göndűző vásár-
lási utalványt és más ajándékokat 
nyerhet tombolán” – így szól a 
Székelyudvarhelyi Közösségi Ala-
pítvány (SZKA) felhívása, mely 
révén az SZKA a Székelygyümölcs 
Egyesülettel közösen mindenkit a 
helyi termékek fogyasztására igye-
keznek sarkallni.

A közös akció viszont ennél 
többről szól: egyrészt egészsé-
ges termékeket fogyasztunk, 
másrészt pedig közben közös-

ségi alapot is táplálunk, amelyből 
az alapítvány majd ötletek meg-
valósítását támogatja vidéken. 
Az akció helyi terméke a több 
száz udvarhelyszéki gazda által a 
farkaslaki feldolgozóban készített 
egészséges almalé. A két civilszer-
vezet fő partnerei pedig azok a 
helyi vendéglátók – udvarhelyiek 
és udvarhelyszékiek egyaránt –, 
akik számára fontos az egészséges 
helyi termék, és tenni is akarnak a 
közösségért.

Az SZKA két partnerrel in-
dította el az akciót, a Gondűző 
Étteremmel és a Határpatak 
Panzióval, időközben pedig töb-
ben csatlakoztak, sőt továbbra 
is várják az akcióhoz, kezdemé-
nyezéshez társulni kívánókat. Az 
SZKA munkatársai úgy számol-
tak, az Igyon egy pohár almalavet 
Udvarhelyszékért! akció első fázi-
sa fél évet tart. Ez idő alatt, aki 
almalevet fogyaszt, mint már 
jeleztük, nyerhet is. A játékban 
részt vevőknek egy tombolafü-
zetben kell gyűjteniük minden 
elfogyasztott pohár almalé után 
az alma-matricát, és ha kigyűlt a 
tíz darab, akkor bele kell tenni 
a kihelyezett gyűjtődobozba. 
A főnyeremény egy 500 lejes 
OTP-bankkártya (3 db), il-
letve 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?
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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.
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Helyi költségvetések nyomasztó gondja

 hirdetések

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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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

rf
ol
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m

A The Fields of Atherny balladát énekelve kaptak ki az írek. Szurkolóik becsülettel helytálltak

hargitanépe

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

Játsszon velünk és nyerjen

Kánya Imre a 7. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát, a Hargita Népe csíkszeredai szerkesz-
tőségében veheti át. Megfejtés: 7. forduló (Mi volt az 1996-os Európa-bajnokság szlogenje?): A foci hazatér.



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.

Hirdetések2012. június 18., hétfő  | 13. oldal 

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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

Csíkpálfalva: Fü  löp Klára – 0740–
535990, Csíkszentgyörgy: Czi kó 
Ildikó – 0747–781698, Csík szent
király: Gerczuj Pi roska – 0744–
912658, Csík szentmárton: Potyó 
István – 0724–976659, Csík szent
miklós: Kovács Zsu zsanna – 0746–
350229, Csík szépvíz: László Ferenc 
– 0266–325000, Nagytusnád: Pál 
Csaba – 0728–835643

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

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).



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

hirDetések

hargitanépe

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 Eu-
rópában három férfikézilabda-
kupa 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 csa-
pat alanyi jogon, míg 15 a BL-
selejtezőkből érkezik, így össze-
sen 175 mérkőzést rendeznek 
egy szezon alatt. A háromselej-
tezős forduló (oda-vissza ala-
pon) után egy 16 fős csoportkör 
következik. A négy csoportból 
az első kettő jut tovább a ne-
gyeddöntőkbe, majd a BL-hez 
hasonlóan négyes döntő, azaz 

Final Four következik. A 2013. 
május 18–19-én esedékes Final 
Four helyszínét még a csoport-
kör 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

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.

fúvóstábor

Július 29. és augusztus 11. között a Rétyi 
Pro Musica Zenei Alapítvány 20. alkalommal 
szervez tábort fúvós hangszeren játszó tanulók 
és ifjak számára. Kezdő hangszeresek jelentke-
zését is várják. Mivel a szaktanárokat a jelent-
kezők arányában kell szerződtetni, kérik, jú-
nius 30-ig jelentkezzenek a következő címen: 
Pro Musica Zenei Alapítvány, Réty 527145, 
Iskola utca 433. Bővebb információt a www.
promusicarety.ro honlapon lehet találni. Je-
lentkezni lehet a promusicarety@freemail.hu 
e-mail címen vagy a 0740–513382-es, illetve a 
0746–159853-as telefonszámokon.
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Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

Lapterv: Mihály László Nyomda: T3 Info Kft., Sepsiszentgyörgy ISSN 1221-0153 . 

A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.
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programajánló

Tárlat
Rădvan Alexandru festőművész Odüsz-

szeusz című kiállításának megnyitóját csütör-
tökön 18 órától tartják Csíkszeredában, az új 
Kriterion Galériában. A tárlat megtekinthető 
keddtől péntekig 14–18 óra között, illetve 
szombaton 10–14 óra között. Támogató: 
Bookart Kiadó.

Közös otthonunk a zene
A Magyar Nemzeti Filharmonikus Zene-

kar Csíkszeredában, a Szakszervezetek Műve-
lődési Házában koncertezik holnap 19 órától. 
A koncert része a zenekar június 17–23. kö-
zött szervezett Közös otthonunk a zene erdélyi 
koncertturnéjának. Műsoron: George Enescu: 
I. román rapszódia, Op.11; Kodály Zoltán: 
Galántai táncok; Bartók Béla: Concerto, SZ. 
116, BB. 123. Vezényel: Kocsis Zoltán.

Irodalmi pályázat díjátadó
A Székelyföld kulturális folyóirat által 

szervezett, Magyarország Csíkszeredai Fő-
konzulátusa, Hargita Megye Tanfelügye-
lősége és a Németh Géza Egyesület támo-
gatásával meghirdetett irodalmi pályázat 
ünnepélyes díjátadó ünnepségére június 
20-án (szerdán) este hat órakor kerül sor a 
Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztő-
ségében (Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 
u. 5. szám). A pályázatra számos értékes és 
kiváló alkotás érkezett, a nyerteseket a Szé-
kelyföld folyóirat szerkesztősége a megadott 
elérhetőségeiken értesíti.

közlemény

A Munkás Katonák Egyesülete (1961–
1989) értesíti a csíkszeredai lakhellyel ren-
delkező érintett személyeket, hogy minden 
szerdán 9–15 óra között a Petőfi utca 8. szám 
alatt (Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodája) fogadják a jelentkezőket. A bejelent-
kezők vigyék magukkal a személyazonossági 
igazolványukat, a katonakönyvüket és 10 lejt 
beiratkozási illetékként. A személyes bejelent-
kezés nem kötelező, ezt a hozzátartozó is meg-
teheti. Vidékiek esetében a bejelentkezés a he-
lyi polgármesteri hivataloknál lesz megoldva. 
Telefon: 0266–311836.

nemzetközi igazolványok

Nemzetközi tanár- és diákigazolvány igé-
nyelhető Csík Terület Ifjúsági Tanácsa irodá-
jában hétfőtől péntekig 8–16 óra között. Az 
igazolványok felhasználásáról a Student Travel 
honlapján lehet információkat olvasni.

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás ma 9–17 óra kö-
zött Csíkcsicsóban az 1–172. és a 276–748. 
házszámok alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

2012. június 18., Hétfő | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

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

para

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Költő-ifjúságára, hosszú életpályájára tekint vissza a para-
dox módon Hátra ne nézz! címet viselő gyűjteményes 
kötetében Banner Zoltán, a rendkívül termékeny alko-

tó: művészeti író, előadóművész, költő. Első verseskötete csak 
1982-ben jelenhetett meg, holott már több mint harminc éve írt 
és közölt verset. Ez az első verseskötet – a szerző kései, avagy elké-
sett debütálása – az újabb versekkel indult és a legrégiebbekkel zá-
rult. Az Ábrahám Jakab grafikus illusztrációival megjelent Hátra 
ne nézz! című gyűjteményes kötet méltó tisztelgés a 80. életévét 
töltő Banner Zoltán és kiteljesedett életműve előtt.

A könyv terjedelme 212 oldal, kötött, ára: 25 lej. Megvásárol-
ható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, Petőfi Sándor 
utca 4. szám, telefon: 0266–316798.

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük

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 korlátozásai, 
pályamű 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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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 
2012–2013-as 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

A fotót Málnási Szabolcs, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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 legi� abb 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  Darvas Beáta

skandi  KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. június 18.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. július 4-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
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POÉN 1  *   *
SZABÓ 
MAGDA 
REGÉNYE

FLUOR
RECSEG

VILÁGOS-
SÁG
LADY ...-..., 
ÉNEKESNŐ

JÓD NŐI NÉV   *

KÉRDŐHANG
POÉN 2.
NÉVELŐ   É

TAKAR-
MÁNY-
NÖVÉNY

PAJTA
INDOK

IPSZILON
INTERN.  
POLAR YEAR 
NULLA

KISSÉ 
POROS!
NEM ETTŐL!

SUGÁR

KÉZI 
SZERSZÁM

ERŐS SZÁN-
DÉKA VAN
KEZÉBŐL 
ELHAJÍT

OMÁNI 
AUTÓJEL

NAGYON 
FORRÓ
KENŐANYAG

BALTA-
DARAB!
NÉVELŐ

HIBÁZTAT
ELÖL 
KLÓROS!

ILLETÉK
VÉS

BERNI FOLYÓ
KUTYALAK
BÓR HENRY RÓMAI 1-ES TÁRGYRAG

  *   L MÉLY MEG-
GYŐZŐDÉS

Két munkás találkozik:
– Képzeld, vettem egy új létrát 
– mondja az egyik.
– És milyen? – kérdezi a 
másik.
– ... (poén a rejtvényben)! – 
feleli a munkás-




