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Magyarból jó, 
románból 

gyenge 
Számítógép-felhasználói isme-

reteikről adnak számot ezen 
a héten az érettségizők. 
Akik korábban letették az 
ECDL-vizsgát, azok most 
szabadok, készülhetnek a követ-
kező próbákra.

Felújítják 
a Bethlen negyed 
fűtésrendszerét

Székelyudvarhely Polgármeste-
ri Hivatala idén is folytatja a 

távfűtési hálózat korszerűsítését. 
Mint ismeretes, a régi-új városveze-
tés kitart amellett, hogy a korszerű 
távhőszolgáltatásé a jövő, és noha 
a kezdeti nyolcezerhez képest nap-
jainkban mindössze kétezerötszáz 
család maradt a hálózaton, hosszú 
távon abban reménykednek, 
hogy a szolgáltatás magas 
minőségével és az alacsony 
árakkal vissza tudják csalogatni a 
levált lakókat is. 

Évadot zár 
a színház

Megtartotta a 2011–2012-es 
évad kiértékelőjét 

a Tomcsa Sándor Szín-
ház. Nagy Pál igazgató és 
Csurulya Csongor művészeti vezető 
pozitívan értékeli az elmúlt évadot.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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4Nem a sürgősségin 
szedik ki a kullancsot

túlbuzgóság. A pénzügynél olyanok is jelentkeztek, akiknek nem kellett volna foTó: ifj. hAáZ sándor

Antal: Győzött 
a józan többség

korai temetni 
a székelyföldi rockmaratont 5

Falunapok

Tartok tőle, hogy nagyon sok 
helyen a templombúcsú csupán 
ürügy a falu- vagy városnapnak 
nevezett nagy csinnadratta szerve-
zésére, az eszem-iszomra, a miccs- 
és sörszagú majális-jellegű 
események lebonyolítására, 
az olcsó szórakozásra – s 
itt nem föltétlenül az anyagiakra, 
hanem a tartalomra gondolok.
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      Sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4640î
1 amerikai dollár Usd 3,5342ì
100 magyar forint hUF 1,5260ì
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A szőrtüszőatka-kór (demodi-
cosis) főleg kutyákban (kór-
okozó: Demodex canis), ritkán 
macskákban (Demodex cati) 
megjelenő bőrbetegség. 

Szinte minden kutyában meg-
található, az életük első három 
napjában fertőződnek meg any-
juktól. Bizonyos fajtákban mint 
pl. a dobermann, shar-pei, óangol 
juhász, boxer, skót juhász, afgán 
agár gyakrabban figyelhető meg 
a betegség kifejlődése. Az atkák a 

szőrtüszőkben, faggyúmirigyek-
ben élnek, és erős immunrendsze-
rű állatokban nem okoznak meg-
betegedést. A betegség kialakulá-
sához immundeficiencia, azaz az 
immunrendszer gyengesége kell, 
amely lehet öröklött vagy szer-
zett (pl. betegség, téli hónapok, 
szteroid kezelés). Három formája 
létezik: helyi (lokális), általános 
(generalizált, egész testre kiterje-
dő) demodicosis és a lábvégeken 
megjelenő ún. pododemodicosis. 
Az egyévesnél fiatalabb állatokban 
leginkább a helyi demodicosis for-
dul elő, főleg a fejen és a lábvégéken 
láthatók kipirult, szőrhiányos, visz-
kető területek. Az általános forma 
már bármely életkorban jelentkez-
het, és az egész testre kiterjedve, az 

idő előrehaladtával egyre súlyosabb 
bőrelváltozások (bőrmegvastago-
dás, gennyel telt hólyagok, sebek, 
pustulák) formájában mutatkozik. 
A bakteriális felülfertőződés követ-
keztében mélyre terjedő, gennyes 
bőrgyulladás (mély pyoderma) is 
társul a paraziták elszaporodásá-
hoz. Súlyos, idült esetben a bakté-
riumok a szervezetbe törve elhul-
lást is okozhatnak. A betegség di-
agnosztizálásához elengedhetetlen 
a bőrkaparékminta mikroszkópos 
vizsgálata. A fentiekből kiderül, 
hogy a betegség három lábon áll: 
1. immundeficiencia, 2. paraziták 
elszaporodása, 3. bakteriális bőr-
fertőzés. A terápia során mind-
három kórképet kezelnünk kell, 
egy elhagyásával könnyen kiújul a 

betegség, vagy eleve sikertelen le-
het a kezelés. Az immunrendszer 
támogatásához a tartási és táplálá-
si hibákat kell kijavítani, valamint 
immunstimulánsokkal kell kezelni 
az állatot. A szőrtüszőatkákat at-
kaölő készítményekkel kell irtani. 
Léteznek olyan spot-on készít-
mények, amelyekkel meg is lehet 
előzni a paraziták elszaporodását. 
A baktériumok ellen természe-
tesen antibiotikumokkal tudunk 
védekezni, de nagyon fontos, 
hogy célzottan és megfelelő ideig 
tartson ez a terápia, és mint min-
den antibiotikum, terápia esetén, 
ilyenkor is probiotikumok adásá-
val előzzük meg a jótékony bélfló-
ra pusztulását. Időnként előfor-
dul – főleg az idült, generalizált 

formánál –, hogy sikeres kezelés 
után is kiújul a betegség, ez leg-
inkább az adott egyed örökletes 
immundeficienciájára utal. Ezen 
egyedeknél javasolt folyamato-
san olyan spot-on készítményt 
alkalmazni, amely hatékony a 
demodexek ellen. A szukák tüze-
lése és vemhessége is hajlamosít 
az atkák elszaporodására, mivel 
ilyenkor élettani okokból csök-
ken az immunrendszer védekező-
képessége. A betegség feltételezett 
örökletes háttere miatt a tüneteket 
mutató állatok továbbtenyésztése 
nem javasolt.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi keDvenc   SzőrtüSzőAtkA-kór

Beigazolódott, amit a válasz-
tások előtt nyilatkoztam: győz 
a józan többség – jelentette ki 
Antal István. A parlamenti kép-
viselő a kampány során végig-
járta Udvarhelyszéket, s már 
körútja során azt tapasztalta, 
az erdélyi, székelyföldi magyar-
ság az rMDSz-t tekinti hiteles 
képviselőjének.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Megadatott a választás 
szabadsága, de az ered-
mények azt mutatják, 

megszűnőben a hamis egység 
eszméje, s akárcsak Magyarorszá-
gon a Fidesz-KDNP szövetség, 
nálunk is kétharmados többséget 
szerzett a szövetség – mondta a 
politikus. Antal hangsúlyozta: az 
erdélyi magyarok elutasították 
a magyarországi korifeusokat, 
s szavazataikkal világosan kife-
jezték, huszonkét év elteltével is 
kit tartanak igazi vezetőjüknek. 
A képviselő ugyanakkor arra is 
rámutatott, megnőtt a szövetség 
felelőssége, éppen ezért senkinek 
sem szabad elbíznia magát.

A magyarországi elemzése-
ket nézve Antal meglepetésének 
is hangot adott: mint mondta, 
vannak, akik nem akarják tudo-
másul venni az itteni választók 
akaratát.

– A váltást sürgetők azzal ér-
veltek, a szövetség és politikusai 
hosszú ideje, bő húsz éve képvise-
lik a magyarságot. Csak azt felej-
tik el, hogy Magyarország három 
közjogi méltósága is huszonhá-
rom éve politizál, ráadásul a vá-
lasztók úgy értékelték ezt, hogy 
immár elegendő tapasztalattal 
rendelkeznek ahhoz, hogy rájuk 
lehessen bízni az ország vezetését 
– érvelt Antal. A képviselő szerint 
a számok minden elemzésnél be-
szédesebbek.

– A legfrissebb párt az urnák-
tól eddig távol maradt szavazó-
kat szerette volna mozgósítani. 
Ez részben meg is történt. Négy 
éve a legtöbb magyar voksot 
a megyei listákra adtak, szám 
szerint 509 838-at, ebből 425 
218-at vitt el az RMDSZ és 84 
620-at az MPP. Idén szintén a 
megyei listákra voksolt a legtöbb 
magyar: az 572 811 szavazatból 
491 864-et kapott az RMDSZ, 
44 276-ot az EMNP és 36 671-
et az MPP. A mozgósítás ered-
ményeként tehát 66 646 szava-

zattal kapott többet a szövetség, 
mint négy éve, az MPP-re és a 
néppártra pedig közel négyezer-
rel kevesebben szavaztak, mint 
korábban a polgári pártra. A 
néppárt felhívására tehát tízszer 
annyi RMDSZ-szavazó mozdult 
meg, ezúton is köszönet nekik – 
mondta Antal.

Elemzésében a honatya ki-
tért Székelyudvarhelyre is. Mint 
mondta, bebizonyosodott, hogy a 
pozitív, őszinte kampányt, a valós 
eredményeket értékelik az embe-
rek, nem kértek a mocskolódás-

ból. Antal szerint immár végre az 
is bebizonyosodott, hogy a román 
Zöld Párt mögött az MPP állt, 
együttműködve próbáltak meg 
csalni a választások napján, s sze-
rinte meglehet, hogy a legutóbbi 
három voksoláson sikeresebbek 
voltak ezen a téren.

Antal István külön gratulált 
Bunta Leventének, Borboly Csa-
bának és az RMDSZ megyei ta-
nácsosainak a fölényes sikerért, 
valamint az Udvarhelyszéki Ifjúsá-
gi Egyeztető Tanácsnak (UIET), 
amely ráérzett arra, hogy a szö-

vetség támogatásával jól képzett, 
szülőföldjükön boldogulni akaró 
fiatalokat juttatott be az önkor-
mányzatokba.

– Nem szabad hátradőlni, hi-
szen sok a munka. A következő 
négy évben főként a gazdasági 
kérdéseket kell előtérbe helyezni: 
szükség van új munkahelyekre, az 
erdők, földek kérdésének végleges 
rendezésére. Hiszem, hogy az uni-
ós támogatásokon, pályázatokon 
keresztül egy élhetőbb világot 
teremthetünk itt, Székelyföldön 
– tette hozzá a politikus. 

Úgy tűnik, a néppárt tulajdonképpen a szövetség szavazóit mozgósította. Fordítva sült el fotó: ifj. haáz sándor

A polItIkUS SzerInt A vAlóS ereDMényeket értékelték A válASztók

Antal: Győzött a józan többség

„A kutyát kimondottan a 
gyermekek számára teremtették. 
Nincs párja a csintalankodásban.” 
 Henry Ward Beecher



Amióta a székelyudvarhelyi 
közpénzügyi hivatal „bekebe-
lezte” a székelykeresztúri, a 
szentegyházi és a korondi pénz-
ügyi kirendeltségeket is, legke-
vesebb ötven százalékkal gya-
rapodott ügyfeleinek száma. 
Ennek ellenére hozták a tavalyi 
mutatókat: az adóköteles sze-
mélyek 90 százaléka tett eleget 
bevallási kötelezettségének, 
illetve több mint tizenötezren 
ajánlották fel adójuk két száza-
lékát valamely civil szervezet-
nek. 

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

Saccolni sem tudtunk, hogy 
milyen számok lesznek idén, 
hisz nem ismertük, hogy a 

székelykeresztúri, a szentegyházi 
és a korondi pénzügyi hivatalnál 
milyen a mozgás. Most már azt 
mondhatom, jó számokat kap-
tunk, sőt a vártnál nagyobbakat 
– így indított megkeresésünkre 
Katona Hajna, a székelyudvarhelyi 
közpénzügyi hivatal személyi 
adózási osztályának vezetője, 
majd részletekkel is szolgált. A 
székelyudvarhelyi hivatal – a köz-
pénzügyi hivatalok összevonására 
vonatkozó intézkedések következ-
ményeként – tavaly „kebelezte be” 
a három vidéki hivatalt. Ezen lépés 
ugyanakkor azt is jelentette, hogy 
az udvarhelyi egység ügyfeleinek 
a száma legkevesebb ötven száza-
lékkal nőtt. A május 25-ei határ-
időig adóbevallási kötelezettséggel 
bírók esetében ez nagyjából 7700 
személyt jelent – ők azok, akiknek 
egyéni vállalkozásaik és egyéb te-
vékenységeik miatt pénzügyileg el 
kellett számolniuk a múlt évről. 

– Sikerült már beazonosíta-
nunk azokat, akik nem tettek ele-
get bevallási kötelezettségüknek. 

Ezerkétszáz személyről van. A 
napokban értesítjük őket, kapnak 
tehát egy felszólítást, és ha akkor 
sem jönnek, akkor az eljárási tör-
vénykönyv szerint 50 és 500 lej 
közötti pénzbírsággal büntethe-
tőek, illetve az adatbázisunk által 
nyilvántartott adataik szerint hi-
vatalból megadózzuk őket – tájé-
koztatott Katona Hajna. Az osz-
tályvezető tudatta, az érintettek 
vártnál nagyobb aránya, kilenc-
ven százalékuk tett eleget bevallá-
si kötelezettségeinek, noha a hiva-
talok összevonása is bonyodalmat 
jelenthetett az adózók számára, 
illetve időközben az adótörvény-
könyv is változott. Összehasonlí-

tásként említjük, hogy tavaly az 
adóköteles személyek 85 százalé-
ka tette le a határidőig bevallását. 

– Elég sokan jelentkeztek olya-
nok is, akiknek nem kellett volna, 
például a bedolgozók, akik forrás-
nál adózott jövedelmet valósítanak 
meg, vagyis jövedelmüket tizenhat 
százalékos végleges adóval terheljük, 
és nem kell bevallást letenniük. Fe-
lesleges volt bevallást letenniük, hisz 
esetükben is ki kell állítanunk egy 
végzést nulla lejről, vagyis bevallásuk-
nak nem lesz adóvonzata – említette 
példaként a személyi adózási osztály 
vezetője, aki minden későnek vagy 
pénzügyileg tisztázatlan helyzetben 
levő személynek azt ajánlotta: jöjje-

nek, hisz ez a legegyszerűbb módja, 
hogy a büntetést és az egyéb további 
bonyodalmakat elkerüljék. 

15 000 felajánló 
Az idei kétszázalékos adóátirá-

nyításokkal is hozta Udvarhely-
szék a tavalyi számokat: idén az 
immáron megduzzasztott ügyfél-
körrel bíró udvarhelyi hivatalnál 
több mint 15 000-en irányították 
át adójuk két százalékát valamely 
civil szervezetnek. 

– Ez azt jelenti, hogy az Ud-
varhelyhez csatolt egységeknél is 
nagyjából ugyanúgy viselkednek 
a lakók, mint itt. Aki tudja, aki-
nek fontos, akiben tudatosult az 

átirányítás lényege, az lépett is 
– magyarázta Katona Hajna, aki 
egyelőre tartalmi adatokkal nem 
tudott szolgálni. Június 30-áig 
kell megejteniük a vállalkozások 
adatainak a feldolgozását, július 
30-áig pedig a kétszázalékos fel-
ajánlási íveket kell összesíteniük. 

– Az már látszik, hogy mivel 
egy fél Udvarhellyel gyarapod-
tunk, nagyjából minden szám 
ötven százalékkal nagyobb lesz, 
vagyis míg eddig például 400 ala-
pítványnak, egyesületnek ajánlot-
ták fel a lakók két százalékaikat, 
akkor most ez a szám várhatóan 
600 körül fog alakulni – közölte 
Katona Hajna. 
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Több mint tízezer adózó udvarhelyszéki ajánlotta fel a két százalékot fotó: ifj. haáz sándor

SzékElyudvArhElyi közpénzügyi hivAtAl 

Tisztességesen adóztunk és adakoztunk

A munkás hétköznapok után időnként kell a kikap-
csolódás, a szórakozás ahhoz, hogy folytatni lehessen a 
munkát. Ünnep tehát a vasárnap, ilyenkor testét-lelkét 
pihenteti, feltölti az ember. Nemrégiben olvastam dr. Vil-
lányi László továbbgondolásra serkentő meglátását az 
ünneppel, az ünnep szerepével kapcsolatosan. A gödöllői 
professzor megállapítja, hogy „az ünnep igen jellegzetes je-
gye egy közösségnek”, és a közösségi vonás hangsúlyosságát 
érzékelteti pár szemléletes, közismert példával: azzal, hogy 
miként ünneplik a farsangot a brazilok a riói karneválon 
vagy az olaszok Velencében. A professzor megállapítja: 
„ünnepei vannak a kisebb közösségeknek is, a falunap, a 
szüreti mulatság, a búcsú egy-egy település életében az év 
meghatározó eseménye”. A szerző hangsúlyozza, hogy „az 
ünnep üzenetek sora, felismerhető benne a közösség érték-
rendje, a tisztelet, a megbecsülés, a tradíció és az előrete-
kintés jele is”. S azt is hozzáfűzi, hogy „az ünnep ambíció, 
törekvés, igény és minőség”.

Hogy miért idézem ilyen bőven mindezt? Mert a nyár 
mifelénk a falu- és városnapok időszaka. Azaz a közösségi 
ünnepek évada. A települések jeles napjai katolikus vidé-
ken többnyire a falu templomának búcsújával esik egybe, 
erre az ünnepi pillanatra épülnek rá, ezt egészítik ki.

Búcsú szavunk eredete után kutakodva megtudhatjuk, 
hogy ótörök eredetű, jelentése pedig ’felmentés’. A későbbi-
ekben jelentése újabb tartalmakkal bővült, mint ’engedély’, 
’bűnbocsánat’, ’búcsúvétel’, ’zarándoklat’, ’templombúcsú’, 
’körmenet, kivonulás’, illetve ’búcsúkban rendezett vásár’. 
Ugye, a román ’bâlci’ szó is azonos gyökerű és ez utóbbi 
jelentést őrizte meg. Ezzel szemben mifelénk a ’templom-
búcsú’, ’megyenap’ jelentés él a köztudatban, mintegy jelez-
ve a dolgok hierarchiáját, fontosságát. Legalábbis a szavak 
jelentése szintjén.

A valóságban azonban kissé másként fest a dolog. Tar-
tok tőle, hogy nagyon sok helyen a templombúcsú csupán 
ürügy a falu- vagy városnapnak nevezett nagy csinnadrat-

ta, ereszd-el-a-hajamat szervezésére, az eszem-iszomra, a 
miccs- és sörszagú majális-jellegű események lebonyolításá-
ra, az olcsó – s itt nem föltétlenül az anyagiakra, hanem a 
tartalomra gondolok – szórakozásra.

Nem vitatom a haknizó bandák, az egy szintetizátor-
ral és három akkorddal végigklimpírozott ’bálok’, lako-
dalmas bandák „szuperprodukciói” és lecsúszott magyar-
országi sztárocskák „koncertjei” létjogosultságát, ugyanis 
– mint a nézőtéren jelen lévők nagy száma is bizonyítja 
– széles igény van erre a műfajra is. A baj akkor kezdődik, 
ha közpénzeket költenek ilyen produkciókra. Holott ezt a 
pénzt lehetne költeni igényes kultúrára is.

Falunapokra, városnapokra, közösségi ünnepekre álta-
lában szükség van, ez vitathatatlan. Csak éppen figyeljünk 
oda a program összeállítására, arra, hogy a lelki tartalom 
ne sikkadjon el, hogy ne a dorbézolásban és a báli bicská-
zásban éljük meg a közösségi élményt. Mert hát ugye, mint 
a fent idézett gödöllői professzor is írta, az ünnepekben 
„felismerhető a közösség értékrendje”.

Falunapok

      NézőpoNt n Sarány istván



Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala idén is folytatja a 
távfűtési hálózat korszerűsíté-
sét. Mint ismeretes, a régi-új 
városvezetés kitart amellett, 
hogy a korszerű távhőszolgál-
tatásé a jövő, és noha a kezdeti 
nyolcezerhez képest napjaink-
ban mindössze kétezerötszáz 
család maradt a hálózaton, 
hosszú távon abban remény-
kednek, hogy a szolgáltatás 
magas minőségével és az ala-
csony árakkal vissza tudják 
csalogatni a levált lakókat is. 

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

Az elmúlt négy év alatt – 
mint arról többször ad-
tunk már jelentést – szá-

mos korszerűsítési munkálatot 
végeztek a hálózaton: vezetékeket 
cseréltek ki, kazánokat újítottak 
fel, kísérleti jelleggel biomasszás 

kazánt helyeztek üzembe, tömb-
házakban függőleges rendszereket 
alakítottak ki stb. Ezen munkála-
tok sora idén is folytatódik. Mint 
Csoma Zsigmond, a polgármes-
teri hivatal beruházási irodájának 
a vezetője tájékoztatott, tavaly a 
Bethlen II-es kazánházhoz tar-
tozó 5-ös vonalat javították fel, 
idén pedig a 3-as számút fogják. 
Már dolgoznak is a negyed két 
pontján: a Céhek utcában, illet-
ve a kazánház és az iskola közöt-
ti szakaszon árkok jelzik, hogy 
a munkálatok elkezdődtek, és a 
szükséges vezetékek kétharmadát 
is elszállították már a helyszínre. 

– Korábban a Bethlen negyed-
ben sok fűtésvonal volt, a felújítás-
sorozat végén kevesebb lesz, hisz a 
hatékonyság kedvéért összevonunk 
párat belőlük – tudatta Csoma 
Zsigmond, aki azt is elmondta, 
hogy a Bethlen negyedi munkála-
tok kivitelezője a már térségünk-

ben is jól ismert brassói Ag Serv 
Construct Kft. – ugyanaz a vállalat, 
mely a Tábor negyedi és egyéb ha-
sonló munkálatokat is végzett. 

– A munkálatok összértéke 
áfástól 1,5 millió lej. Tudni kell, 
hogy a beruházás a „Termoficare 
2006–2015” program részeként 
zajlik. Legutóbb március 8-án 
tettünk le pályázati anyagot, és 
jó kilátásaink vannak arra, hogy 
pénzt is kapunk. Egy 40-60 száza-
lékos részarányú támogatásról van 
szó. A város önrésze pedig akkora, 
hogy a kormány akár négymillió 
lejt is adhat. A felújítási munká-
latokat mindenképpen abban az 
ütemben fogjuk folytatni, aho-
gyan a pénzek érkeznek – részle-
tezte Csoma Zsigmond, aki úgy 
számolt, ha idén felújítják a 3-as 
számú hálózati vonalat, akkor el-
mondhatják: a Bethlen negyedi 
távhőhálózat kétharmadát kor-
szerűsítették. 

Idén tartják kilencedik alka-
lommal a marosfői EU Tábort. 
A rendezvény szervezésében 
harmadik éve segédkezik a 
Gyergyó Területi Ifjúsági Ta-
nács.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

AMagyar Ifjúsági Értekezlet 
(MIÉRT) az RMDSZ fő-
titkárságával és a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem kolozsvári karával együtt-
működve idén, július 3–8. között 
kilencedik alkalommal szervezi 
meg az EU Tábort Marosfőn – 
jelentette be tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Gyergyószentmiklóson 
Jakab Adorján, a MIÉRT titkára.

Mint mondta, az EU Tábor 
idei tematikája a Régiók harca. 
A téma keretében alkalom nyí-
lik az erdélyi és európai régiók 
több szempontú vizsgálatára, az 
európai és erdélyi értékek, az ar-
chaikus és urbánus közösségek 
közötti különbségek és hasonló-
ságok elemzésére. Ugyanakkor 
értékelik a választások, valamint 
a népszámlálás eredményeit, vala-
mint alkalmat teremtenek a fiatal 
önkormányzatisokkal való beszél-
getésekre is.

Az eg yhetes tábort temati-
kus napokra bontották: Kint a 
bárány, bent a farkas – fiatalok 

migrációja régiók közt; Nem 
elég a népviselet, kell az erős 
képviselet; Régiók harca az ön-
kormányzati választásokon és 
virtuális térben, valamint Uni-
ós politika OK vag y KO.

A csapatvetélkedő is a Régi-
ók harcára épül, Erdély, Felvidék, 
Vajdaság, Kárpátalja, Skócia, 
Brabant, Tirol és Katalónia régi-
óit képviselik majd, a főzőverseny 
során is a saját régiójuk specifikus 
ételeit készítik el. A tábor alatt 
karrier-tanácsadó irodát működ-
tetnek majd, ahová minden ér-
deklődőt várnak.

– A hagyományokhoz híven, 
az egyhetes rendezvény magas 
szakmai színvonalú előadásai 
és szekcióülései mellett számos 
beszélgetés, szabadidős és szóra-
koztató program várja a résztve-
vőket: színpadra lépnek a Média-
befutó döntősei, a Szomszédnéni 
Produkciós Iroda, valamint a 
Humorfeszt felfedezettjei is – 
ismertette a programot Erős Le-
vente főszervező.

Az EU Táborba jelentkezni jú-
nius 29-ig lehet, kizárólag online, 
az www.eutabor.miert.ro honla-
pon, a választott szálláskategória 
alapján 90, 60 vagy 30 lejes jelent-
kezési díj ellenében, a helyek szá-
ma korlátozott. Az előadásokon 
bárki ingyen részt vehet, előzetes 
bejelentkezés nélkül.

Olvasói észrevételek alapján 
arra kérdeztünk rá a székely-
udvarhelyi kórházban, kihez 
is fordulhatnak azok a páci-
ensek, akik a házi praktikák 
helyett inkább orvosi szakér-
telemre bíznák a kullancsok 
eltávolítását.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Két olvasónk is panasszal 
fordult szerkesztősé-
günkhöz: az egyik eset-

ben édesapja vitte be egyéves 
kislányát pár hete kullancscsí-
péssel a székelyudvarhelyi sür-
gősségi ügyeletre, azonban ott 
– bár elmondása szerint nem 
foglalkoztak beteggel – mégis 

elutasították lánya kezelését. 
A panaszos szerint lányát egy 
nyári séta során csíphette meg a 
kullancs, de amint észlelték azt, 
bár a kullancs eltávolítását szol-
gáló házi módszerek tárházát is-
merik, mégis orvosi segítségért 
siettek Boldogfalváról az udvar-
helyi kórházba.

– A sürgősségin szolgálatot 
teljesítő orvos elmondása szerint 
ők már nem foglalkoznak ilyes-
mivel, és azzal adta ki az utunkat, 
hogy keressem a családorvost, 
vagy menjünk Szombatfalvára az 
új kezelőközpontba – fogalma-
zott a panaszos, aki szerint csak 
a háziorvos jóindulatán múlott, 
hogy péntek délután szolgálaton 
kívül fogadta őket.

Ugyancsak elutasító választ 
kapott egy szombatfalvi olvasónk, 
aki kullancscsípéssel ment be a vá-
rosi kórház sürgősségi ügyeletére, 
ahol állítása szerint azt tanácsolták 
neki: nyugodtan kiszedheti magá-
nak otthon. A hölgy megfogadta 
a tanácsot, azonban a beavatkozás 
nem sikerült előírásszerűen, hiszen 
a kullancs feje a bőre alatt maradt, 
ezért riadalom közepette újabb, 
látogatás következett a sürgősségi 
osztályon. A hölgy állítása szerint 
azonban az ügyeletes orvos azzal 
nyugtatta őt, hogy nincsen semmi 
probléma, menjen haza vegyen egy 
nagyítót és egy tűvel piszkálja ki a 
kullancs fejét.

A székelyudvarhelyi kórház 
orvos-igazgatójától, dr. Lőrincz 

Csabától érdeklődve megtudtuk, 
valóban hoztak egy olyan dön-
tést, miszerint a kisebb sürgősségi 
esetekkel – amibe beletartozik a 
kullancscsípés is – a beteg család-
orvosát vagy a nemrégiben indult 
szombatfalvi kezelőközpontot 
kell keresse. A medikális igazgató 
a döntést a kórház sürgősségi osz-
tályának tehermentesítésével in-
dokolta, mivel elmondása szerint 
vannak olyan hétvégék is, amikor 
közel száz eset jut két szolgálatos 
orvosra.

– Kétségkívül nem veszélyte-
len a kullancscsípés, de ugyanak-
kor nem sürgősségi eset – véli az 
igazgató, aki szerint amennyiben 
nem piszkálják a bőr alá mászott 
kullancsot, nem is lépnek fel szö-

vődmények. A doktor elmondása 
szerint azért is érdemes a család-
orvoshoz fordulni ilyen esetben, 
mert ő követi a páciens kórtörté-
netét, és a kezelés után is hozzá kell 
járni vizsgálatra, ám amennyiben 
mégis szövődmények lépnek fel, 
akkor is a háziorvos kell megtegye 
a szükséges lépéseket.

Lőrincz elmondása szerint 
a nappal szolgálatot teljesítő 
családorvosok mellett, a szom-
batfalvi ügyeleti rendelő hétköz-
nap este nyolctól másnap reggel 
nyolcig igénybe vehető. Hétvé-
geken és ünnepnapokon pedig 
huszonnégy órás ügyelettel áll a 
székelyudvarhelyi és környékbeli 
lakosok rendelkezésére a kisebb 
sürgősségi esetekben.
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A tervek szerint a Bethlen negyedi távhőhálózat kétharmadát korszerűsítik év végéig fotó: ifj. haáz sándor

TávhőhálózaTI mUnkálaTOk 

Újítják a Bethlen negyed 
fűtésrendszerét

Régiók harca 

a családOrvOshOz vaGy a szOmbaTfalvI kEzElőközpOnTba kEll kEzElésrE mEnnI

Nem a sürgősségin szedik ki a kullancsot

fontosnak tartom a tábor megszervezését, hiszen manapság sok 
olyan fiatal kerül ki az oktatási rendszerből, aki nem rendelkezik elegen-
dő gyakorlati tapasztalattal, megfelelő ismeretségekkel, kapcsolatokkal, 
nem kapja meg az eligazodáshoz szükséges információkat. Az EU Tá-
borban lehetőség nyílik hasznos tudás elsajátítására, emellett pedig kap-
csolatok kiépítésére is lehetőség adódik. Mint mondta, azok a fiatalok is 
részt vesznek ebben a táborban, akik a politikai szférában a következők-
ben váltani fogják a jelenlegi vezető politikusokat. – Szeretném, ha majd 
engem is egy olyan fiatal politikus váltana jelenlegi tisztségemben, aki 
legalább egyszer részt vett a táborban – fejtette ki tegnapi csíkszeredai 
sajtótájékoztatóján Borboly Csaba, a MIÉRT egykori vezetője, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke. 



Belső kommunikációs prob-
lémákból eredő, a médiában 
megjelent felelőtlen nyilatko-
zat miatt függőben maradt az 
idei Székelyföldi Rockmaraton 
szervezése – nyilatkozta az 
eseményt lebonyolító Zeneud-
var Kulturális Egyesület elnöke, 
Jére Ágoston. Az ügy tisztázá-
sa végett az egyesület még a 
héten belül sajtótájékoztatón 
válaszol a kérdésekre, hogy 
lesz-e idén rockmaraton, és ha 
igen, hol.

Szász Csaba
szaszcsaba@hargitanepe.ro

A Székelyföldi Rockmara-
ton nem halt meg, csak 
technikai okokból hely-

változtatásra kényszerült. A 
tavalyi, jubileumi kiadást záró 
Rückwärts együttes koncertje 
után nyilvánosan is elhangzott, 
a fesztivál csak Szejkétől búcsú-
zik, folytatásra lehet számítani, 
a kérdés csak az, hogy hol és 
mikor – tájékoztatta lapun-
kat Jére Ágoston, a maratont 
szervező Zeneudvar Kulturális 
Egyesület elnöke.

– A fesztivált nem egy vagy 
két ember szervezi, hanem egy 
egyesület. Ennek elnökeként pe-
dig kijelenthetem: nem mond-
tam le a rockmaraton további 
szervezéséről – nyilatkozta Jére. 
Megjegyezte, hogy ami biztosan 
változik az a helyszín, de ezt már 

tavaly is lehetett tudni. Az elne-
vezés mindenképpen marad, és 
várhatóan más jellegű tevékeny-
ségekkel is kibővül a rendezvény. 

Megtudtuk, hogy a szerve-
zés folyamatban van, néhány 
régi támogató mellé sikerült 
pár újat is bevonni. A mun-
kát azonban váratlan esemény 
függesztette fel.

– Az egyesületen belül kom-
munikációs problémák vannak, 
ebből eredően a napokban fe-
lelőtlen nyilatkozat jelent meg 
a sajtóban, mely azt az üzenetet 
hordozta, hogy az esemény meg-
szervezése továbbra is kérdéses 
– tájékoztatott Jére, hozzáfűz-
ve, hogy bár a támogatók nem 
léptek vissza, az ügy tisztázásáig 

felfüggesztették a rendezvény tá-
mogatását. Az egyesületi elnök 
megígérte, hogy a szervező Zene-
udvar Kulturális Egyesület még a 
héten sajtótájékoztató keretében 
ismerteti elképzeléseit, választ 
adva a kérdésekre is, hogy lesz-e 
idén Székelyföldi Rockmaraton 
vagy sem, és ha igen, milyen hely-
színen.

Tíz év a Szejkén
Az első Székelyföldi Rock-

maratont 2002 augusztusában 
rendezte meg a rövid életű Ha-
táron Túli Magyar Fiatalok Kul-
turális Egyesülete, a négynapos 
fesztiválon hazai, magyarországi 
és szabadkai zenekarok léptek fel. 
Ezt követően még kilencszer dü-
börgött a szejkei domboldalon a 
„minőségi zajok fesztiválja”. Az 
ottani színpad befedésével azon-
ban nyilvánvalóvá vált: új helyszínt 
kell keresni, sőt a gyérülő érdeklő-
dés miatt a jövője is kérdésessé vált. 
A július 6–9. között lebonyolított 
X. Székelyföldi Rockmaraton a 
magyarországi Rückwärts zene-
kar pirotechnikai show-koncert-
jével ért véget, az utolsó akkor-
dok elhangzásakor már virradt, 
mintegy jelezvén, egy korszak 
lezárul, egy új kezdődhet. Ezt kö-
vetően a rockmaraton elbúcsúzott, 
Szejkétől véglegesen, a közönségtől 
azonban annak reményében, hogy 
valahol, valamikor lesz még folyta-
tás. A biztos válaszokat napokon 
belül megkaphatjuk.

Megtartotta a 2011–2012-es 
évad kiértékelőjét a Tomcsa 
Sándor Színház. Nagy Pál igaz-
gató és Csurulya Csongor mű-
vészeti vezető pozitívan érté-
keli az elmúlt évadot, hiszen az 
anyagi helyzetük ellenére közel 
200 előadást sikerült színpadra 
vinniük. Záró akkordként elő-
revetítették a következő évad 
fontosabb mozzanatait is. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Színes évadot tudhatunk ma-
gunk mögött, az előadások 
száma is szépen megnőtt – 

ismertette Nagy Pál. 194 előadás 
volt, amelybe beletartoznak az 
egyéni, a vendég, a nagyszínpadi, 
a felolvasó és a stúdió-előadáso-
kat egyaránt. A számítások szerint 
megközelítőleg 20 ezer fizető néző 
fordult meg az előadásokon (ebbe 
beletartoznak azok a bérletesek is, 
akik többször megtekintik ugyan-
azt a produkciót). – Teljesen nem 
vagyunk elégedettek, mert mindig 
jobbra törekszünk. A terveinket 
igazából teljesítettük, például sike-

rült megszólítanunk a diákokat is. 
Beigazolódott, hogy új helyeket kell 
meghódítania a kultúrának, erre jó 
példa az iskolai vagy a kocsmai szín-
házak sikere – mondta el Nagy Pál. 
A mostani évadot egy komédiával, 
Molière Fösvényével zárják (zárt-
körű, premier előtti bemutató). A 
bemutató után tartják meg a hiva-
talos, hagyományos évadértékelőt: 
nem búcsúztatnak senkit, de új 
színész sem érkezik a társulathoz, 
habár még egy férfi színészt szeret-
nének alkalmazni. A Molière-darab 
természetesen helyet kap a követke-
ző évadban, ekkor mutatják be a 
nagyközönségnek is.

Az igazgató kifejtette, hogy 
két emberre nagy szükségük lesz a 
következő évadban, mert jelenleg 
közönségszervező nélkül dolgoz-
nak, és az intézmény legrégebbi 
oszlopos tagja, Kolozsi Ilona sú-
gó-kasszás is nyugdíjba vonult. 

Csurulya Csongor ismertette 
a következő évad terveit. Nagyon 
hiányolják a szabadtéri nyári szín-
házat, ezt próbálják meg létrehoz-
ni a továbbiakban. Ezért szüle-
tett meg a mostani, Fösvény című 

darab előadásának ötlete, amely 
„kint is bent is” megállja a helyét. 
Ez az előadás bekerül a jövő évad 
bérletes előadásai közé. Augusz-
tus 20-án kezdődik az új színházi 
évad, amelyben olyan előadások 
kapnak helyet mint Csehovtól a 
Lakodalom, Georges Feydeau: Fel 
is út, le is út, Telihay Péter redező 
nagytermi előadása, gyerekelő-
adások, Tóth Árpád rendezésében 
a nagy sikerű Vagina monológok, de 
nem marad el a szilveszteri előadás 
és az egyéni produkciók sem. Ter-
mészetesen ősszel megszervezik az 
egyre nagyobb sikernek örvendő 
V. dráMa színházi találkozót is.
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Rückwärts-epilógus. Búcsú Szejkétől fotó: szász csaba

A színház vezetősége. Sikeresnek tartják az elmúlt évadot, de jobbra törekednek

A nyár folyamán következő kedvezményekben részesítik a bérletes közönséget

Július Augusztus Szeptember
Bemutató bérlet 50 lej/fő 30 lej/fő 44 lej/fő
Felnőtt bérlet 54 lej/2 fő 54 lej/2 fő 36 lej/ fő
Nyugdíjas/vidéki 36 lej/2fő 24 lej/fő 28 lej/fő

Amennyiben a 2012–2013-as évadra is bérletet szeretnének váltani, jelentkezzenek a színház jegypénz-
táránál. A tavalyi bérletesek helyét augusztus 15-ig tartják fent. 

NAPoKoN BElül MiNdEN KidERül

Korai temetni a Székelyföldi Rockmaratont

20 EZER NéZő foRdulT MEg AZ ElőAdÁSoKoN

Évadot zár a színház

„A Zeneudvar Kultu-
rális Egyesület elnö-
keként kijelenthetem: 
nem mondtam le a 
rockmaraton további 
szervezéséről.”
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Egyszínű a község önkormányzata

Régi polgármester, új arculat

hargitanépe Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270 ELŐFIZETÉS APRÓHIRDETÉSREKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS M E G E M L É K E Z É S

I N G Y E N E S

a kampány csendes volt, a 
választás száz százalékos 
rmDsz-győzelmet hozott. 
korond község lakói megértet-
ték, mennyire fontos egy fejlő-
dő település számára az össze-
fogás és a normalitás, az ered-
ményeket pedig szavazataikkal 
hálálták meg – értékelt katona 
mihály polgármester, aki június 
29-én harmadik mandátumát 
kezdi meg a fazekasfalu élén.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Június 29-én egy újabb, négy-
éves időszak kezdődik Korond 
község önkormányzata számá-

ra. A település élén nincs változás, 
Katona Mihály polgármesternek 
nem akadt kihívója, a tanácsban 
pedig kivétel nélkül az RMDSZ 
színeiben indult jelöltek kaptak 
helyt. Mi több, a megyei önkor-
mányzatban Sóvidéket korondi 
születésű tanácsos fogja képvisel-
ni.

A régi-új polgármester el-
mondta, nyugodt, csendes és 
tisztességes kampányban lehetett 
részük, a települést elkerülte a po-
litikai szenny, a tizenöt tagú helyi 
tanácsba pedig kivétel nélkül az 
RDMSZ jelöltjei kerültek.

– Szerencsére a kampányban 
nálunk nem volt mocskolódás. 
Nem voltunk ennek sem részesei, 
sem kezdeményezői – árulta el a 
polgármester, aki szerint az elmúlt 
négy vagy akár nyolc esztendő be-

bizonyította, ha összefogás van a 
község határain belül, ha a dolgok 
normális kerékvágásban haladnak, 
annak meg is van az eredménye. 
A község lakói ezt megértették, 
az önkormányzat munkáját pedig 
szavazataikkal hálálták meg. Kato-
na Mihály úgy véli, a korondi em-

berek bölcsessége példakép lehetne 
minden település számára.

Korondot leszámítva egyéb-
ként Oroszhegyen, Oklándon 
és Homoródalmáson „egyszínű” 
még a helyi tanács, a hasonlóság 
pedig abban fokozódik, hogy a 
helyhatósági választásokon ezen 

településeken a polgármesterek-
nek sem akadtak kihívói.

A siker titkát egy jó csapat 
kialakításában és a kapcsolatok 
ápolásában látja Katona Mihály, 
megjegyezve, hogy az összefogás 
fontosságát sem hangoztatta vé-
letlenül, ahányszor csak lehető-

sége nyílik rá. Mi több, ezt reméli 
az őszi, parlamenti választásokon 
is, annak érdekében, hogy az 
RMDSZ visszanyerje a korábban 
elvesztett pozícióját.

– Büszkék vagyunk ered-
ményeinkre, de tudjuk, hogy 
Korond egyedül nem lett volna 
erre képes. Kellett egy megfele-
lő RMDSZ-képviselet a megyei 
tanácsnál, annak élén, és hason-
lóképpen a parlamentben is – vé-
lekedik Katona. 

Új arculatot terveznek
Korond új helyi tanácsa június 

29-én kezdi meg működését. Ka-
tona Mihály polgármester elárul-
ta, melyek azok a beruházások, 
fejlesztések, amelyek az új mandá-
tum első lépéseit jelentik. Szeret-
nék befejezni az iskolacsoport ud-
varán épülő multifunkciós sport-
pályát, folyamatban van Korond 
új központjának, illetve a község 
új arculatának a tervezése, pályá-
zati pénzből fogják modernizálni 
a községben található  erdei uta-
kat, folytatják a korondi iskola és 
az atyhai kultúrotthon felújítását, 
és tervbe vették a község teljes vil-
lamosítását is.

– Négy évre terveztünk, sok 
újítás szerepel a listán, ugyanak-
kor a régebbi terveinket sem fe-
ledjük, például nem mondtunk 
le a hosszabbított programmal 
működő óvoda építéséről sem, 
szeretnénk a munkálatokat 
miharabb elkezdeni – tájékozta-
tott Katona Mihály.

Körkép
társadalom

hirdetéS

Már tervezik a község új arculatát
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társadalom

Körkép

Kevés a jelentKező

Várják azokat, akik szakmát tanulnának

Vakációra VárVa

A következő tanév 
szerkezete

ÉrettsÉgi 2012

Magyarból jobb, románból 
gyenge eredmények

Hét iskola diákjainak részvételé-
vel indult az a megyei program, 
amelynek keretében az iskolai 
konfliktusok megelőzését és 
megoldását szeretnék elérni di-
ákok közreműködésével. a gye-
rekek lelkesedéssel kapcsolód-
tak be a képzésbe, és úgy érzik, 
máris hasznos tudás birtokába 
jutottak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Eredetileg 70 diák képzését 
tervezte a megyei tanfel-
ügyelőség, hogy az iskolai 

konfliktusokban mediátor szere-
pet játsszanak, és segítsenek társa-
iknak megoldani a vitás helyzete-
ket. A programba bekapcsolódó 
hét iskolában azonban nagy volt 
az érdeklődés a program iránt, vé-
gül a jelentkezők közül 121 diákot 
választottak ki a program lebonyo-
lítására, és kezdték meg március 
folyamán számukra a képzést. Az 
eddigi munkáról tegnap számol-
tak be egymásnak a csapatok.

Erdei Lucica szakfelügyelő, a 
program kezdeményezője a Har-

gita Népének elmondta, hogy az 
iskolai erőszak megelőzése és a 
konfliktusok megoldása érdeké-
ben konkrét cselekvési progra-
mot szeretett volna létrehozni. 
Mivel a diákok egymás között 
könnyebben megbeszélik prob-
lémáikat, úgy gondolta, hogy a 
konfliktusos helyzeteket is egy-
más között tudják a legjobban 
megoldani. Ezért ajánlotta fel 
az iskolapszichológusoknak a 
Mediátor diák – új szereplő elne-
vezésű, két évre szóló programot, 
amelybe hét iskola kapcsolódott 
be. Ezekben az iskolákban első 
lépésben kiválogatták az arra al-
kalmas diákokat. Mert ahhoz, 
hogy valaki segíteni tudjon tár-
sainak a konfliktuskezelésben, 
jó kommunikációs készéggel kell 
rendelkeznie, nagy empátiakész-
sége kell legyen, és semmiképpen 
nem szabad ráerőltesse akaratát a 
többiekre. 

A programot az iskolapszicho-
lógusok is jónak tartják. Kui Eni-
kő, a csíkszeredai Márton Áron 
Gimnázium iskolapszichológusa 
szerint igen nagy szükség van 

olyan személyekre, akikre számí-
tani lehet az iskolai konfliktusok 
megoldásában. Mert bizony a di-
ákok között gyakran felmerülnek 
konfliktusok, amelyeket szük-
séges lenne csírájában kezelni, 
hogy ne fajuljanak tettlegességig. 
Tanítványai nagy örömmel vettek 
részt a képzésen, és a tanultakat 
mindannyian nagyon hasznosnak 
ítélték. 

A 2012 januárjában indult 
program 2014 júniusában ér 
véget. Addig a diákok képzése 
révén olyan mediátorhálózatot 
szeretnének kiépíteni, amely a 
konfliktuskezeléssel a kísérletben 
részt vevő iskolákban meg tudják 
teremteni a harmonikus, meg-
értésen alapuló jó hangulatot. 
Ezenkívül mediátorkabineteket 
szeretnének létrehozni a munka 
megkönnyítésére. A nyári vaká-
ciókban 20-20 diák részére szer-
veznek – német szakember rész-
vételével – tábort. 

A kísérleti céllal indított prog-
ram lejártával a mediátorhálózatot 
szeretnék kiterjeszteni a megye 
többi iskolájára is. 

Erdei Lucica szakfelügyelő és a programban részt vevő diákok fotó: balázs árpád

Vakációzó fiatal. Rövidebb nyári szünidő fotó: balázs árpád

számítógép-felhasználói isme-
reteikről adnak számot ezen 
a héten az érettségizők. akik 
korábban letették az ecDL-
vizsgát, azok most szabadok, 
készülhetnek a következő pró-
bákra.

T. É.

Túl vannak a román és ma-
gyar szóbelin az érettségi-
zők, ezen a héten számí-

tógép előtt ülnek, hogy a digitális 
kompetenciáikat bizonyítsák a 
vizsgáztatók előtt. 

A román nyelv és irodalom 
szóbelire Hargita megyéből 
2630-an iratkoztak be, ezek közül 
386-an korábbi években végezték 
el a középiskolát. Az iratkozottak 

közül 44-en nem jelentek meg 
a vizsgán. A szóbelizett diákok 
közül 873-an a közepes, 703-an 
haladó nyelvfelhasználói minősí-
tést kaptak, és 1010 diák tudását 
értékelték úgy, hogy tapasztalt 
nyelvfelhasználói minősítést ér-
demeltek. 

Magyar nyelvből sokkal jobb 
az arány. Összesen 2011-en irat-
koztak vizsgára, az előző évfo-
lyamok végzősei közül 278-an. 
30-an gondolták meg időközben 
magukat, és nem jelentek meg a 
vizsgán. A vizsgázók közül 140-en 
kapták a legalacsonyabb minősí-
tést, 531-en közepest, azaz haladó 
minősítést kaptak, és 1310-nek a 
tudását értékelték tapasztalt mi-
nősítéssel. 

az ősztől újrainduló, kétéves 
szakoktatás osztályaiba várják 
a jelentkezőket a hónap végéig. 
Mostanig az érdeklődés nem 
nagy, de vannak olyanok, akik 
tizedik osztály után kezdik a 
szakma tanulását, így elkerül-
hetik az érettségit.

T. É. 

Hargita megyében 23 olyan 
osztály indítását enge-
délyezték, ahol szakmát 

tanulhatnak a fiatalok. A be is-
kolázási tervben fodrász–ma ni-
kűrös–pedikűrös, pincér, kőmű-
ves, víz-gázszerelő, ács–asztalos–

parkettázó, autóbádogos és au-
tófestő, pék, elektrotechnikus, 
me ző gazdasági-turisztikai szak-
osztályok szerepelnek.

Görbe Péter, a szakoktatásért 
felelő tanfelügyelő a Hargita Népe 
kérdéseire válaszolva elmondta, 
hogy eddig alig több mint 240-en 
iratkoztak a meglévő helyekre, ez 
hét osztály indításához elegendő. 
Az iratkozottak között vannak olya-
nok is, akik már elvégezték a tizedik 
osztályt, de vállalják az év megismét-
lését, hogy szakmát tanulhassanak, 
illetve hogy elkerüljék az érettségit. 

Június folyamán továbbra is vár-
ják a szakoktatás iránt érdeklődő, 9. 

osztályt végzett diákokat, valamint 
azokat, akik az előző években végez-
ték el a kilencedik osztályt, de még 
nem töltötték be 18. életévüket. 
Szeptember elején még lesz egy irat-
kozási időszak, akik most elmulaszt-
ják az iratkozást, vagy időközben 
meggondolják magukat, lesz lehető-
ségük szakiskolába jelentkezni.

Annak érdekében, hogy ösz-
tönözzék a szakoktatás iránti ér-
deklődést, az oktatási miniszter 
bejelentette, hogy havi 200–250 
lejes támogatást szándékoznak 
biztosítani a szakoktatásban részt 
vevő diákoknak. Ehhez azonban 
kormányrendeletre lesz szükség.

Végéhez közeledik az idei tan-
év. a végzősök érettségiznek, a 
nyolcadikosok elballagtak, szá-
mukra is kezdődik a megméret-
tetés, a záróvizsga. az általános 
iskolások készítik leadni köny-
veiket, vakációra hangolódnak 
a középiskolások is. egy héttel 
később ugyan, mint az előző 
években, de csak megérkezik a 
nagyvakáció.

T. É.

A szünidei programok, a 
szabadság tervezéséhez 
azonban nem árt, ha min-

denki tisztában van azzal, mikor 
is kezdődik az új tanév, és azon 
belül hogyan osztják fel félévekre 
a tanulási időt.

Nem ünneprontóként, hanem 
segítségül közöljük a következő, a 
2012–2013-as tanév szerkezetét. 

A rossz hír az, hogy bár egy hét-
tel később kezdődött a vakáció, 
egy héttel korábban is ér véget. A 
következő tanév ugyanis már szep-
tember 10-én kezdődik. Az óvo-
dások és elemi iskolások számára 
október 29. – november 4. között 
lesz egy rövid vakáció, a nagyob-
bak azonban csak december 21-én 
mehetnek vakációra. A téli vakáció 
a következő tanévben is háromhe-
tes lesz, január 13-ig tart majd.

A második félév 2013. január 
14-én kezdődik. A húsvéti va-
káció kéthetes lesz, 2013. április 
6–21. között, a nyári vakáció pe-
dig jövőben is június 22-én kez-
dődik és csak szeptember 8-ig fog 
tartani. 

Az első félévi dolgozatokat no-
vember 30-ig, a második félévieket 
május 25-ig kell megírniuk a diá-
koknak.

egymás között könnyebb

Diákok az iskolai konfliktusok 
megoldásáért
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az Eötvös József 
Szakközépiskola
XIII. E. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 

StúDió kéSzítette
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hirdetés

A tartós alváshiány számos 
káros egészségügyi következ-
ményét kimutatták már, bele-
értve az elhízás, a 2-es típusú 
cukorbetegség és a depresz-
szió kockázatának növekedé-
sét. Amerikai kutatók most 
kimutatták, hogy a hat óránál 
rendszeresen kevesebbet al-
vóknál a stroke kialakulásá-
nak kockázata is nő.

Az ideális testsúlyú, közép
korú vagy idősebb felnőt
tek esetében a kevés (napi 

6 órát el nem érő) alvás növeli 
leginkább a stroke kialakulásának 
kockázatát – derült ki egy közel 
5700 résztvevő bevonásával vég
zett, három évig tartó kutatásból. 
A szakemberek ráadásul alvási 
apnoéra (alvás közbeni légzéski
maradásra) alig hajlamos embe
reket választottak a vizsgálathoz, 
hogy ezzel is kiszűrjenek egy igen 
fontos rizikófaktort.

Az Alabamai Egyetem vizs
gálatában résztvevőknél a ku

tatást megelőzően nem fordult 
elő stroke vagy átmeneti agyi 
keringési zavar (TIA), és ezek
re utaló tüneteket sem találtak 
náluk.

A résztvevők testtömeg in
dexének (BMI) meghatározása 
után a szakemberek azt figyelték 
meg, hogy a normál testsúlyú kö
zépkorú és idősebb felnőttek ese
tében a napi hat óránál kevesebb 
alvás az egyéb rizikófaktoroknál 
(pl. elhízás vagy alvási légzésza
var) nagyobb mértékben növeli a 
stroke kialakulásának kockázatát. 
Érdekes módon azonban elhízot
taknál nem találtak ilyen jellegű 
összefüggést.

A kutatókat is meglepte, hogy 
az ajánlott 78 óránál rendszere
sen kevesebb alvás – az egyébként 
átlagos kockázatnak kitett cso
portban – ilyen negatív hatással 
jár. Véleményük szerint a kevés 
alvás előfutára lehet a strokenak, 
amely az egyéb kockázati ténye
zők fennállása esetén fokozott ve
szélyt jelenthet a páciensre.

KAlciumbAn gAzdAg étrend

Mit egyen, aki nem iszik tejet?

Az Alváshiány újAbb KocKázAtát tártáK fel

Nagyobb a stroke rizikója

hargitanépe

A kalcium minden életkorban 
fontos a szervezet számára, a 
gyerekek csontjainak egészsé-
ges fejlődéséhez pedig nélkülöz-
hetetlen. A legkönnyebb tejből 
felvenni, de mit egyen, aki nem 
iszik tejet? Kalciumban optimális 
étrendek gyermeknek, felnőttek-
nek és időseknek.

Bár kalcium nemcsak a tejben 
és tejtermékekben található, 
hanem egyes zöldségekben, 

gyümölcsökben és magvakban is, 
mégis a legjobb tej, sajt, joghurt for
májában fogyasztani, mert az ezek
ben lévő Dvitamin segítségével job
ban hasznosul a szervezetben.

Sok szülő, ha a tejfogyasztást 
követően csalánkiütést vagy hasfá
jást tapasztal a gyermeknél, ahelyett 
hogy kivizsgáltatná, hogy a gyer
meknek tejfehérjeallergiája vane, 
vagy laktózérzékeny, önkényesen 
elhagyja a gyerek étrendjéből a te
jet, sőt esetleg minden tejterméket. 
Pedig a gyerek csontjainak egészsé
ges fejlődéséhez elengedhetetlen a 
kalcium, amely ráadásul a tejben és 
tejtermékekben szintén előforduló 
Dvitamin segítségével különösen 
jól tud hasznosulni. A tejfogyasztás 
mellett szól az is, hogy a Dvitamin 
mellett a tejcukor, a megfelelő fehér
jebevitel, valamint a rendszeres test
mozgás is segíti a kalcium hasznosu
lását, a csontokba való beépülését.

A kalcium felszívódását, illetve 
hasznosulását gátolja viszont töb
bek között a túlzott só és zsírbevi
tel, az oxálsav (a spenótban, a sóská
ban vagy a kakaóporban található 
nagyobb mennyiségben – ezért 
a kakaó hiába készül tejből, nem 
optimális kalciumforrás), az üdí
tőitalokban lévő foszfor, a túlzott 
koffeinbevitel, a túlzott alkoholfo
gyasztás, a dohányzás és a mozgás
szegény életmód.

Kalciumszükséglet 
számokban
Mivel a normális csonttömeg az 

első harminc évben alakul ki, külö
nösen fontos a megfelelő kalcium
bevitel gyermek és serdülőkorban, 
de idős korban is nagyobb a kalci
umszükséglet, részben azért is, mert 
ilyenkor már nem hasznosul olyan 
jól, mint fiatalkorban. Ugyancsak 

nagyobb a kalciumigény a terhesség 
alatt, különösen nagy a magzat kal
ciumigénye a 3. trimeszter idején.

A kalcium javasolt napi be
viteli mennyisége egészséges fel
nőtt számára 800 milligramm, 
várandós nők számára 1000 milli
gramm. A Magyar Osteoporosis és 
Osteoarthrológiai Társaság egy ko
rábbi háttéranyaga azonban ennél 
nagyobb bevitelt ajánl: egészséges 
felnőttnek napi 1000 mgot, vál
tozókorban vagy csontritkulásban 
szenvedő nők esetében akár 1200
1500 mgot. Gyermekeknél az 
ajánlás 6–12 hónap között 540 mg, 
2–10 év között 800 mg, 11–18 év 
között 1000 mg kalcium egy nap
ra. „Hatéves kor alatt rendszeresen, 
tartósan kalciumtartalmú étrend
kiegészítőket csak orvosi javaslatra 
adjunk” – figyelmeztet Henter 
Izabella, a magyarországi Orszá
gos Gyermekegészségügyi Intézet 
dietetikusa.

miben található 
kalcium?
Kiegyensúlyozott táplálkozás 

esetén a kalciumszükséglet három
negyed részét biztosítja a tej és a 
tejtermékek. A magyar Országos 
Élelmezés és Táplálkozástudomá
nyi Intézet (OÉTI) hivatalos aján
lása szerint tejből és tejtermékekből 
mindennap 34 egységet kellene 
fogyasztani. Egy egységnek minő
sül 2 dl tej vagy tejes ital; 1 joghurt; 
1 kefir; 5 dkg félzsíros túró; 3 dkg 
sajt, illetve 2 db kockasajt.

Fél liter tej a napi kalciumszük
séglet 6070 százalékát fedezi, 5 dkg 
sajt pedig egyötödétfelét, attól füg
gően, hogy milyen sajtról van szó. 
Egyes sajtok kalciumtartalma mesz
sze meghaladja a tejét, ezért aki a tej 
elhagyása mellett dönt, a joghurtok 
mellett elsősorban a sajtból juthat 
megfelelő mennyiségű kalciumhoz.

Kalcium kis mennyiségben 
ugyan, de található a ga bona
magvakban és a teljes kiőrlésű lisz
tekben is. Összehasonlításképpen: 
100 gramm fehér kenyérben 20, 
100 gramm rozskenyérben 30 mg 
kalcium található.

Közepes mennyiségben ugyan
csak előfordul a zöldség és főze
lékfélékben, különösen a banán 
kalciumtartalma kiemelkedő (100 

grammban 110 mg található). Jó 
kalciumforrásnak számítanak a hü
velyesek is (100 gramm babban 100 
milligramm található)  bár az ásvá
nyi anyag felszívódása ilyenkor már 
közel sem olyan optimális, mint 
a tej és tejtermékekben. Nyáron 
azonban, amikor többet vagyunk 
napon, és nem szenvedünk Dvita
minhiányban, az ezekben található 
kalcium is jobban hasznosul.

optimális étrendek 
tej nélkül
Egy hatéves gyermeknek 800 

mg kalciumra van szüksége. Ezt 
fedezheti:

– egy pohár gyümölcsjoghurt 
(125 grammos pohár, 125 mg kalci
umot tartalmaz)

– 20 gramm tejcsokoládé (50 
mg)

– 4 dkg emmentáli sajt (400 
mg)

– 100 gramm eper (25 mg)
– 200 ml narancslé (58 mg) és 

egy banán (kb. 110 mg).
Étrend egy felnőtt számára, 

akinek 1000 mg kalciumra van 
szüksége:

– egy pohár natúr joghurt (125 
grammos pohár, 150 mgt kalciu
mot tartalmaz)

– 3 dkg emmentáli sajt (300 
mg)

– 3 dkg trappista (180 mg)
– 5 dkg sovány túró (50 mg)
– 100 gramm rozskenyér (30 

mg)
– 150 gramm brokkoli (169 

mg)
– 1 banán (kb. 110 mg)
– és 100 gramm eper, málna vagy 

meggy (kb 2530 mg).
Egy várandós nőnek vagy egy idős 

embernek napi 1200 mg kalcium 
ajánlott, ezt például lehet így fedezni:

– 2 pohár natúr joghurt (125 
grammos pohár, 300 mg)

– 3 dkg emmentáli sajt (300 
mg)

–3 dkg trappista (180 mg)
– tojásrántotta három tojásból 

(kb. 100 mg)
– 150 g brokkoli (169 mg)
– 200 gramm eper vagy málna 

vagy meggy (kb 5060 mg)
– 100 gramm rozskenyér (30 mg) 

és 20 gramm mandula (50 mg). 
(origo.hu)

 illusztráció
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Költségvetési megszorításoKat

A közintézmények

a kormány június 6-i ülésén 
sürgősségi kormányrendele-
tet fogadott el a közkiadások 
csökkentésével és a pénzügyi 
fegyelem megszilárdítására. 
Végeredményben költségvetési 
megszorító intézkedéseket tar-
talmaz ez a jogszabály, s ahogy 
azt már megszoktuk, most is 
megindokolásként szerepel a 
nemzetközi pénzintézetekkel 
szembeni vállalás, az ország 
pénzügyi stabilitása megőrzé-
sének a szükségessége, ugyan-
akkor utalás van arra is, hogy a 
közpénzek felhasználása terén 
a számvevőszéki ellenőrzések 
esetenként szabálytalanságo-
kat állapítottak meg, szorgal-
mazva a megszigorító jellegű 
intézkedések foganatosításá-
nak időszerűségét.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Átolvasva a jogszabályt, 
egyértelműen az derül 
ki, hogy a rendelkezések 

jobbára bizonyos költségvetési ki-
adások csökkentését, korlátozását 
tűzik ki célul. Ezek között szere-
pel az például, hogy a központi 
és helyi közigazgatási hatóságok 
és intézmények, függetlenül azok 

finanszírozási módjától, valamint 
az állami érdekeltségű kereske-
delmi társaságok ezentúl nem 
vehetnek igénybe jogsegélyezési, 
-tanácsadási és -képviseleti szol-
gáltatásokat. Florin Georgescu 
kormányfőhelyettes szerint azért 
volt szükséges az ilyen jellegű 
szerződések korlátozása, mert az 
utóbbi évek során igen sok eset-
ben indokolatlanul fordultak a 
központi és helyi hatóságok, va-
lamint intézmények ügyvédi iro-
dákhoz, azzal példázódott, hogy 
a Számvevőszék megállapítása 
szerint 2008–2010 között az el-
lenőrzött 408 entitás közül jogi 
szolgáltatásokra 135 millió eurót 
költöttek, amelyből 62 millió eu-
rót jelentett a saját szakszemély-
zetükre fordított kiadás és 73 
millió eurót a „külsős” megbíza-
tások, azaz az ügyvédi irodáknak 
kifizetett összegek. Amúgy ez a 
408 entitás az országban létező 
13 500-nak a 3 százalékát tette ki. 
A ténymegállapítás szerint annak 
ellenére, hogy a szóban forgó in-
tézményrendszernél jelentős szá-
mú jogászt, jogtanácsost foglal-
koztatnak, mégis túlontúl gyak-
ran vették igénybe ügyvédi irodák 
szolgáltatásait. Ennek a kormány 
szerint helytelen és visszás gya-
korlatnak akarnak véget vetni a 

most hatályba lépett sürgősségi 
kormányrendelet révén. Tulaj-
donképpen korlátozásról van szó, 
mert a kormányrendeletben az is 
szerepel, hogy alaposan megin-
dokolt esetekben mégis igénybe 
vehető külsős jogi szolgáltatás, 
de azt minden esetben jóvá kell 
hagynia a fő hitelutalványozónak. 
Így például a helyi közigazgatási 
hatóságok és intézmények eseté-
ben a helyi tanácsoknak, illetve a 
megyei tanácsnak. Arról viszont 
nem szól a sürgősségi kormány-
rendelet, hogy mi is értendő az  
„alaposan megindokolt helyze-
tek” fogalma alatt. Ilyenképpen 
pedig lehet is meg nem is ügyvédi 
irodákat foglalkoztatni. Hasonló 
a helyzet a belső auditálási tevé-
kenység esetében is. A sürgősségi 
kormányrendelet hatályon kívül 
helyezte a belső auditálásra vo-
natkozó 2002/672-es törvény 
ama előírásait, miszerint az ilyen 
jellegű tevékenységre szolgáltatási 
szerződést lehet kötni. Ezt ezentúl 
saját erőből kell megoldaniuk a 
helyi közigazgatási entitásoknak, 
esetleg úgy, hogy társulnak.

Kevesebbet protokollra 
és külföldi kiszállásokra
A központi és a helyi köz-

igazgatási hatóságok és közintéz-

 hirdetések

Az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Székelyudvarhely, Kőrösi Csoma Sándor 5. szám alatti 
székhelyű Dobrai & Dobrai Prodconserv Kft. jogi fel-
számolói minőségében megszervezi az adós vagyonállo-
mányába tartozó következő javak nyílt árverésen törté-
nő eladását: 

 szilárd tüzelőanyaggal működő kazán, melynek 
kikiáltási ára 840 lej + áfa.

Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 
2012. június 22-én 13 órakor, és azt megismétlik hetente 
a pénteki napokon ugyanazon az órában a javak értéke-
sítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy ma-
gánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát 
képező részvételi garanciát, és jelzik részvételi szándéku-
kat az árverést megelőző napon 15 óráig.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es  
és a 0745–146096-os telefonszámokon.

Az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely, Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Székelykeresztúr, Hargita u. 4. szám alatti székhelyű 
Târnava Cristuru-Secuiesc – Societate Cooperativă jogi 
felszámolói minőségében megszervezi az adós vagyonál-
lományába tartozó következő javak nyílt árverésen tör-
ténő eladását: 

1. építmények, amelyek árverésére két módszer ré-
vén kerül sor: a sóskúti villa (kikiáltási ár 5200 lej) és a 
kerámiaműhely (kikiáltási ár 76 000 lej) értékesítésére 
külön-külön kerül sor; a társaság Székelykeresztúr, Har-
gita u. 4. szám alatti platformján található építmények 
(bejegyezve Székelykeresztúr város telekkönyvébe az 
50 069 szám alatt) értékesítésére egy tömbben kerül 
sor, a kikiáltási ár pedig 422 400 lej. Az árverésre kerülő 
építményekhez tartozó területek nem képezik az adós 
társaság tulajdonát.

2. az adós társaság ingó javai, amelyek technológiai 
felszerelésekből, mérő és ellenőrző műszerekből, bútor-
zatból, irodai felszerelésekből, nyersanyagokból, segéd-
anyagokból, félkésztermékekből, késztermékekből és 
árukból tevődnek össze egyénileg kerülnek értékesítésre 
nyílt árverés keretében, a kikiáltási árak összértéke pedig 
66 974,16 lej.

A kiáltási árak nem foglalják magukba az áfát.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 

2012. június 22-én 12 órakor, és azt megismétlik hetente 
a pénteki napokon ugyanazon az órában a javak értéke-
sítéséig.

Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy ma-
gánszemélyek, akik az árverést megelőző napon 13 óráig 
befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi ga-
ranciát, a részvételi illetéket és a feladatfüzet ellenértékét 
készpénzben a jogi felszámoló székhelyén vagy az adósnak 
a Román Kereskedelmi Bank székelykeresztúri ügynök-
ségénél megnyitott RO02RNCB0154015284900001 
folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as,  
a 0265–261019-es és a 0745–146096-os telefonszámokon.

> Palagázlelőhelyeket talált Erdély-
ben a Romgaz. A Romgaz nem hagyo-
mányos gázlelőhelyeket fedezett fel Erdély 
területén, palagázt és úgynevezett tight 
földgázt akarnak kereskedelmi céllal ki-
termelni. Az áttörést a vállalat fejleszté-
si osztályának vezetője, Radu Gheorghe 
jelentette be a Közép- és Kelet-európai 
Regionális Energiafórumon (FOREN). 
Mint elmondta, a Romgaz jelenleg nehéz 
agyagtartalmú kőzetekből termel földgázt. 
Az elmúlt időszakban 20 darab szondát 
fúrtak Erdélyben, és közel 25%-os sikerrel 
jártak a pala-, illetve a hagyományosnál ke-
vésbé áteresztő szerkezetben lévő tight gáz 

felderítésében. Egyelőre nem tudták meg-
állapítani a készletek pontos nagyságát, és a 
kitermelés részleteiről sem született döntés. 
A palagázt egy-két kilométeres mélység-
ből nyerik ki az úgynevezett hidraulikus 
töréstechnikával. A gáz kinyeréséhez sok 
vizet és vegyi anyagot is felhasználnak. A 
technikát sokan épp emiatt kritizálják. Az 
Egyesült Államokban előfordult, hogy a 
palagáz kinyerését követően a föld alatti 
vízkészlet metánnal, a gázkutak környékén 
az ivóvíz pedig nátrium-kloriddal szeny-
nyeződött és sós lett. A Chevron, az egyik 
legnagyobb palagáz-kitermelő, 2010 óta 
lobbizik Bukarestben, hogy elkezdhesse a 

palagázkészletek felmérését Romániában. 
A hazai szélesebb közvélemény akkor hall-
hatott először palagázról (gaz de şist), ami-
kor április 22-én a Vaslui megyei Bârladban 
ötezer ember vonult utcára, a Chevron ter-
vei ellen tiltakozva. Szakértők szerint Len-
gyelország rendelkezik Európa legnagyobb 
palagázkincsével. A mintegy 5,3 ezer mil-
liárd köbméterre becsült készlet 300 évre 
biztosítaná a teljes lengyel gázszükségletet. 
Az Európai Unió egyes országai környezet-
védelmi okokra hivatkozva korlátozni sze-
retnék, vagy egyenesen betiltanák a fúráso-
kat. 2011 májusában a francia parlament 
alsóháza fogadott el egy törvényjavaslatot 

a palagázfúrás betiltásáról. A palagáz el-
lenzői arra hivatkoznak, hogy a kitermelés 
közben nagy mennyiségű vizet és tisztító-
szert használnak, és ezzel veszélyeztetik az 
élővíz-készleteket. Az Egyesült Államok-
ban választási téma lehet az úgynevezett 
palagázlelőhelyek kérdése. A demokraták 
„a nagy olajlobbiról” beszélnek, amely 
Romney-t akarja elnökként, hogy az la-
zítson a környezetvédelmi és egészségügyi 
előírásokon, a republikánusok pedig arról, 
hogy 15 szövetségi államban kezd egyre 
meghatározóbbá válni az olaj- és gázipar, 
amely nagy pénzt, vagy legalábbis munkát 
hozhat a helyi lakosoknak.hí
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Korlátozza az önkormányzatok pénzügyi mozgásterét a Ponta-kabinet

hargitanépe
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vezet be a Ponta-kormány

kiadásait akarják lefaragni
 hirdetések

az országos réz, arany és vas minvest rt.
balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereske-
delmi Törzskönyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI 
RO11418778), a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina sétány 82. szám) jogi felszámoló 
révén – képviselve a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. február 16-án meg-
hozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu Corneliu 
által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az ár-
verésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 
2011. november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak név-
jegyzéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának 
székhelyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlap-
ján (www.insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, 
nevezetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám 
alatt 2012. június 25-én 11 órakor és arra a fizetésképtelenségi 
eljárásra vonatkozó 2006/85-ös törvény előírásaival, valamint 
a hitelezők 2011. november 11-i közgyűlésének a határozatai-
val összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és 
egy meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben 
szerepel a bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az 
ajánlattevőknek a 0232–212231-es faxszámon kell bejelent-
kezniük vagy e-mailen iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fi-
ókjánál, a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László 
igazgató) vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi 
S.P.R.L.-nél a 0232–212231, 0232–243864 és a 0755–
132471-es telefonszámokon.

> Folytatódik a roncsprogram, újabb 
15 000 értékjegy. A környezetvédelmi mi-
niszter, Rovana Plumb tegnap bejelentette, 
hogy a hónap végéig az országos gépkocsi-
park-felújítási program keretében újabb 
15 000 értékjegy kibocsátására kerül sor, 57 
millió lej értékben. Hozzáfűzte azt is, hogy 
elemzés tárgyát képezi még 15 000 értékjegy 
kibocsátásának lehetősége. Erre a költségve-
tés-kiigazítás alkalmával kerül(het)ne sor, 
ami júliusban lesz (lenne) esedékes. 

A tegnapi közleményhez kapcsolódóan 
Rovana Plumb tárcavezető nyomatékolta, 
hogy a roncsprogram folytatásának rendkí-
vüli jelentősége van környezetvédelmi szem-

pontból, de a program egyszersmind hozzá-
járul a munkahelyteremtéshez/megőrzés-
hez, valamint az autóipar támogatásához. 
Ez utóbbi kapcsán megemlítendő, hogy a 
készletek felhalmozódása okán a mioveni-i 
Dacia gépkocsigyár illetékesei szombaton 
bejelentették: az elkövetkező hónap során 
3 napos részleges termelésbeszüntetésre ke-
rül sor, az alkalmazottaknak mintegy 60-70 
százalékát erre az időszakra technikai mun-
kanélküliségbe „helyezik”. Most, pontosab-
ban az elkövetkező hónapok folyamán „oxi-
gént” jelent(het) a Dacia számára is a roncs-
program folytatása. Az idén eddig 30 000 
értékjegyet „hoztak forgalomba”, ebből 25 

580-at a magánszemélyek számára, 4420-at 
pedig a jogi entitások számára. A roncsprog-
ram keretében 23 949 gépkocsit selejteztek 
ki, azaz ennyi értékjegy talált gazdára. (Kö-
vetkezésképpen, vannak olyan cégek, ahol 
még „elfekszenek” értékjegyek.) Továbbá: 
az április 3-tól eltelt időszak során 7570 
értékjegy „felhasználására” került sor, 
amelyek révén 2526 új személygépkocsit 
vásároltak meg. 

Menjünk vissza az időben: az utób-
bi két esztendő során a roncsprogram 
keretében 305 964 gépkocsit selejteztek 
ki, 101 766 új járművet vásároltak meg, 
amelyből 40 269 volt hazai gyártmányú. Ez 

az utóbbi számadat „érzékelteti” a hazai gép-
kocsigyártásban játszott közvetett szerepét a 
roncsprogramnak. Amúgy az importőrök, a 
forgalmazók eleve arra számítottak, hogy 
a roncsprogram idei „erőteljes” folytatása 
hozzájárulhat az értékesítési piac 10%-
os bővüléséhez, s ilyenképpen 100 000 
új személygépkocsi eladási lehetőségével 
számoltak. A „vérszegényebb” roncsprog-
ram okán becsléseiket felülvizsgálták, s a 
hónap elején a várható eladásokat 80 000-
re mérsékelték. Ha végül is újabb 30 000 
értékjeggyel „gazdagodik” a roncsprogram, 
akkor következhet az értékesítési lehetősé-
gek „átméretezése”.

Gazdaság
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mények vezetői kötelesek olyan 
intézkedéseket foganatosítani, 
amelyek révén 30 százalékkal 
csökkenthetők a protokollal és a 
külföldi kiszállásokkal kapcsola-
tos kiadások – áll a kormányren-
delet szövegében. Ez azt jelenti, 
hogy 2011 második félévében 
eszközölt ilyen jellegű kiadások-
hoz viszonyítva az elkövetkező 
félévben 30 százalékkal kell azok 
szintjét csökkenteni. Ennek ér-
dekében pedig a tisztségviselőket 
külföldi útjaikra legfeljebb két 
személy kísérheti el, másabb dele-
gációk esetében annak nem lehet 
kettőnél több tagja. Ám ez eset-
ben is úgymond megteremtette 
a jogszabály a „kiskapu” lehetősé-
gét: „alaposan megindokolt ese-
tekben” jóváhagyható a nagyobb 
létszámú delegáció is.

Az elkövetkező időszakokban 
protokolláris célokra különböző 

ünnepi események és évfordu-
lók alkalmával közpénzből nem 
vásárolhatók nyomtatványok és 
egyéb javak, de ez alól is vannak 
kivételek.

tanulmányok 
csak módjával
A kormányrendelet révén 

meg szigorították, illetve korlá-
tozták a megvalósíthatósági előta-
nulmányok, a megvalósíthatósági 
tanulmányok, valamint a beruhá-
zási létesítményekkel kapcsolatos 
másabb tanulmányok beszerzé-
sével és/vagy kidolgozásával kap-
csolatos kiadások lehetőségét. Azt 
tilos abban az esetben, amennyi-
ben az utóbbi öt esztendő során 
ugyanazon tárgyban már készült 
ilyen jellegű tanulmány, s ilyen 
esetekben a meglévőket kell ak-
tualizálni. Úgyszintén tilos ilyen 
jellegű tanulmány megvásárlása 

vagy kidolgozása abban az eset-
ben is, amikor az adott beruházási 
létesítmény nem foglalható bele a 
következő költségvetési év beru-
házási programjába.

Búcsú az üdülőjegyektől
Ismeretes, hogy a hatályos jog-

szabályok értelmében a közszférai 
alkalmazottak viszonylag előnyös 
feltételek között jogosultak vol-
tak üdülőjegyekre. Ezt számukra 
mikor a nyugdíjpénztár révén 
volt biztosított, mikor pedig az 
egykori munkaügyi igazgatósá-
gok révén. A jegyek elosztásában 
pedig megvolt a maguk szerepük 
a szakszervezeteknek is. A tavaly 
például az Országos Nyugdíj-
pénztár révén tudtak a jogosultak 
hozzájutni üdülőjegyekhez. Or-
szágos viszonylatban több mint 
60 000 üdülőjegyet biztosítottak. 
Ebből Hargita megye 1282 jegyet 
kapott az ország különböző üdü-
lőhelyeire. Egy ilyen üdülőjegy 
ára 500–600 lejbe kerül (de volt 
ennél olcsóbb is vagy drágább is), 
s azoknak a közszférai alkalma-
zottaknak, akiknek a havi bére 
kisebb volt, mint az országos 
átlagos bruttó bér, csak a jegy 
árának felét kellett kifizetniük, a 
nagyobb jövedelműeknek pedig 
a teljes árat. Az előnyös feltételek 
ellenére is csak 478 jegyet sikerült 
értékesíteni. Nagyvonalakban 
hasonlóképpen történt az ország 
más megyéiben is. Első látásra 
meglepő, hogy az eddig nagy ér-
deklődésnek örvendő előnyös 
rendszer a tavaly nem váltotta be 
a hozzá fűzött reményeket. De 
ennek megvoltak a maga sajátos 
okai: hetekig, hónapokig bizony-
talanság uralkodott, nem lehetett 
tudni, hogy lesz-e egyáltalában 
üdülőjegy, majd amikor június 
végén, július elején eldőlt azok 
sorsa, akkorra már megcsappant 
az érdeklődés is, hisz másabb 
úton-módon gondoskodtak az 
érintettek nyári üdülésükről. No 
meg megvolt a szerepe annak is, 
hogy a közszférai bérek lefaragása 
okán nem futotta a családi költ-
ségvetésből az üdülésre. Az idén 
viszont már nem kell sem remény-
kedni, sem pedig jegyet igényelni, 
mert a kormányrendelet értelmé-
ben az Országos Nyugdíjpénztár 
a 2012-es évre nem szerződhet 
üdülőjegyeket.
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Csapatban aranyosak a lányok

Gura Humorului adott otthont a 
hétvégén az U13-as egyéni és 
csapat cselgáncs országos dön-
tőnek. A csíki sportolók egyéni-
ben több érmet szereztek, míg 
a lányok csapata az első helyen 
végzett.

Egyéniben négy érmes helyezés-
sel tértek haza a csíki cselgán-
csozók Gura Humoruluiról a 

hétvégén, ahol az U13-as országos 
egyéni és csapatdöntőkre került sor. 
Az érmes helyezések mellett több 

jó eredményt is elértek a sportolók. 
Csapatban, ahol a Központi régió 
gárdájában kaptak helyet, a lányok 
az első helyen végeztek. A gárdába 
11 csíki sportoló került be. A fiúk 
csapata az ötödik helyen végzett. 
Ők közel álltak a bronzhoz, de vé-
gül nem tudták megszerezni. A 
Központi régió csapatában hét csíki 
sportoló jutott szóhoz.

Eredmények
Lányok, egyéni: 2. hely: Imets 

Dorottya (ISK-Szenttamás, 32 

kg); 3. hely: Mákszem Boglárka 
(ISK-Szenttamás, 36 kg), Bács 
Dóra (ISK-Szenttamás, 40 kg), 
Bodó Ágota (Sportklub); 5. hely: 
Kiss Szabina (ISK).

Lányok, csapat, 1. hely: 
32 kg: Imets Dorottya (ISK-
Szenttamás), Kiss Szabina (ISK), 
Miklós Dorka (Sportklub); 36 
kg: Mákszem Boglárka (ISK-
Szenttamás); 40 kg: Bács Dóra 
(ISK Szenttamás), Miklós Noémi 
(Sportklub); 44 kg: Boga Tímea 
(Sportklub); 48 kg: Potyó Er-
zsébet (Sportklub); 52 kg: Ilyés 
Dalma (Sportklub); +52 kg: Ger-
gely Katinka (Sportklub), Bodó 
Ágota (Sportklub).

Fiúk, egyéni: 5. hely: Miklós 
Ervin (42 kg, Sportklub), Csorba 
Tamás (50 kg, Sportklub).

Fiúk, csapat, 5. hely: 34 kg: 
Antal Botond (ISK), Ahalanei 
Alin (Sportklub); 38 kg: Simon 
Norbert (ISK); 42 kg: Miklós 
Ervin (Sportklub); 50 kg: Csor-
ba Tamás (Sportklub); +55 kg: 
Tamás Hunor és Györke Norbert 
(mindketten Sportklub).

Edzők: Dánél Sándor (Sport-
klub), Miklós István (Sportklub-
Szentmárton), Dánél Szabolcs 
(ISK-Szenttamás), Székely Attila 
(ISK-Ditró).

> Az EBEL a cél. Miután az oszt-
rák másodosztályban nem indulhatnak 
ősztől, a Dab.Docler jégkorongcsapata 
a MOL Liga címvédésére készül, a jövő 
évben pedig csatlakoznának az EBEL-
hez. A dunaújvárosi klub ügyvezetője, 
Azari Zsolt elmondta, a 2012/13-as 
idényben cél a MOL Liga címvédés lesz, 
ugyanakkor a vezetők nagyon komoly 
feladatot tűztek ki maguk és a játékosok 
elé: szeptemberben be szeretnék adni a 
jelentkezésüket az EBEL 2013/2014-es 
szezonjára is. Azari szerint a most kezdő-
dő idény mindenki számára az erre való 
felkészülés jegyében telik majd.

> Kézilabda. Vasárnap késő este az 
utolsó párharcokat is megrendezték a 
férfikézilabda világbajnoki selejtezőiben, 
legalábbis Európában. Amint azt már 
korábban írtuk, a magyar válogatott bár 
a Norvégia elleni visszavágón Oslóban 
négygólos vereséget szenvedett, mégis 
ott lehet a jövő évi spanyolországi vi-
lágbajnokságon, köszönhetően a hazai 
pályán aratott hatgólos győzelemnek. 
A részvételt eddig kiharcolták: Európa: 
Dánia, Szerbia, Horvátország, Magyar-
ország, Oroszország, Montenegró, Szlo-
vénia, Macedónia, Izland, Németország, 
Fehéroroszország, Lengyelország; Afri-

ka: Tunézia, Algéria, Egyiptom; Ázsia: 
Dél-Korea, Katar, Szaúd-Arábia; a házi-
gazda jogán: Spanyolország; a címvédő 
jogán: Franciaország.

> Szurkolói busz a selejtezőre. A Csík-
szeredai VSK labdarúgócsapata holnap 
17.30-tól Sepsiszentgyörgyön lép pályára a 
Fogarasi CSM ellen a harmadik ligába való 
feljutásért vívandó mérkőzésen. A klub ve-
zetősége úgy döntött, hogy a szurkolók szá-
mára ingyenes autóbuszt indít a háromszéki 
városba. Érdeklődni a Csíki Sportegyletnél, 
a 0751–101229-es telefonszámon lehet. 
Minden focibarátot szeretettel várnak.

> Inter. Cristian Chivu, az olasz élvo-
nalbeli Internazionale román labdarúgója 
2015-ig meghosszabbította szerződését a 
milánói klubbal. A 31 esztendős védő 2007 
óta szerepel az Interben, 105 bajnokin húz-
hatta magára a fekete-kékek szerelését.

> Real. Angol hírek szerint a spanyol 
bajnok Real Madrid 40 millió euró ellené-
ben szerződtetné az angol Manchester City 
spanyol középpályását, David Silvát. A 25 
esztendős világ- és Európa-bajnok az előző 
idényben bajnokságot nyert a manchesteri 
klubbal, jó játékával felhívta magára José 
Mourinho figyelmét.hí
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Az első helyezett lánycsapat

hargitanépe

Csicsó és Korond bajnok
Folytatódtak a hétvégén a körzeti 
labdarúgó-bajnokságok fordulói. 
Az Udvarhely körzeti bajnokság-
ban a 25. fordulót, míg a Csík 
körzeti 6. ligában a 19. fordulót 
rendezték. Utóbbit a Csíkcsicsói 
KSE II nyerte meg. Az Udvarhely 
körzeti bajnokság B ligájában a 
Korondi Ifjúság a bajnok.

Udvarhely körzeti
Egy forduló maradt még hátra 

az Udvarhely körzeti bajnokságban. 
Egyedül csak a B csoportban dőlt el a 
bajnoki cím sorsa, amelyet a Korondi 
Ifjúság csapata szerezte meg. Az utol-
só fordulóban a második hely sorsa a 
tét, amelyért a második és a harma-
dik helyezettek fognak összecsapni 
egymás ellen az utolsó körben. Va-
gyis a Székelyszentmihály – Agyag-
falva mérkőzés fog erről dönteni.

Az A csoportban a Székely-
udvarhelyi Sporting egy ponttal 
előzi meg a Farcádot. Így ebben a 
csoportban csak az utolsó fordu-
lóban dől el a bajnoki cím sorsa. 
A Sporting Lövétén, míg Farcád 
Fiatfalván fog pályára lépni. A har-
madik helyért is megy a harc. Itt 
Szentábrahám és Nagygalambfalva 
érdekelt. A két gárdát ugyancsak 
egy pont választja el egymástól. Az 
utolsó fordulóban Szentábrahám 
Zetelakán, míg Galambfalva Szé-
kely szentléleken játszik.

A C csoportban Siménfalvának 
elég döntetlent játszania az utolsó 
körben és bajnok. De az elsőségre 
esélyes még Hodgya is. Amennyiben 
Siménfalva kikap és Hodgya legyőzi 
Bogárfalvát az utolsó körben, pont-
egyenlőség lesz a két csapat között, 
ám Hodgyának kedvez az egymás 
elleni eredmény (0–0 és 2–0). 

A csoport: Udvarhelyi Sporting 
– Zetelaka 5–1, Farkaslaka – Lövéte 
3–0, Szentábrahám – Korond 4–3, 
Homoródszentmárton – Nagy-
galamb falva 2–4, Szentlélek – Ma-
lomfalva 1–2, Szentegyháza – Fiat-
falva 3–5, Farcád – Betfalva 5–1.
  1. Sporting 25 20 1 4 111–49 61
  2. Farcád 25 19 3 3 63–19 60
  3. Szentábrahám 25 15 3 7 71–46 48
  4. Nagygalambf. 25 14 5 6 64–43 47
  5. Farkaslaka 25 13 4 8 54–41 43
  6. Betfalva 25 12 3 10 58–54 39
  7. Lövéte 25 10 4 11 50–58 34
  8. Szentlélek 25 8 6 11 56–69 30
  9. Korond 25 8 3 14 50–54 27
10. Fiatfalva 25 7 5 13 60–68 26
11. Malomfalva 25 7 4 14 49–72 25
12. Szentmárton 25 6 5 14 49–76 23
13. Zetelaka 25 6 4 15 35–66 22
14. Szentegyháza 25 2 6 17 32–87 12

B csoport: Zetelaka II – Ká-
polnás 2–0, Nagygalambfalva II 
– Kobátfalva 4–2, Bögöz – Gagy 
1–2, Csekefalva – Alsóboldogfalva 
2–5, Korondi Ifjúság – 
Homoródszentpál 9–0, Agyag-
falva – Kányád 3–1. Szentmihály 
szabadnapos volt.
  1. Ifjúság 23 16 3 4 60–26 51
  2. Agyagfalva 23 15 2 6 59–31 47
  3. Szentmihály 23 14 3 6 56–40 45
  4. Gagy 24 13 2 9 55–40 41
  5. Kobátfalva 23 13 1 9 57–46 40
  6. Zetelaka II 23 12 2 9 50–40 38
  7. Bögöz 23 10 5 8 61–37 35
  8. Kápolnás 23 10 1 12 45–45 31
  9. Alsóboldogf. 23 7 5 11 34–46 26
10. Kányád 23 7 4 12 38–53 25
11. Nagygalambf. II 23 6 3 14 37–52 21
12. Csekefalva 23 6 2 15 38–70 20
13. Szentpál 23 4 1 18 29–93 13

C csoport: Hodgya – Oklánd 
3–1, Malomfalva II – Szentpéter 
4–2, Siménfalva – Oroszhegy 
2–1, Máréfalva – Ócfalva 1–3, 
Rugonfalva – Farcád II 4–1, 
Felsőboldogfalva – Bogárfalva 4–0. 
Oroszhegy szabadnapos volt.
  1. Siménfalva 23 14 6 3 60–32 48
  2. Hodgya 23 13 6 4 57–34 45
  3. Bogárfalva 23 14 3 6 43–35 45
  4. Oklánd 23 13 5 5 53–27 44
  5. Malomfalva II 23 14 2 7 53–31 44
  6. Felsőboldogf. 23 13 4 6 59–37 43
  7. Farcád II 24 12 4 8 50–35 40
  8. Szentpéter 23 8 3 12 43–51 27
  9. Máréfalva 23 8 1 14 32–53 25
10. Oroszhegy 23 7 2 14 53–57 23
11. Ócfalva 23 6 3 14 43–65 21
12. Rugonfalva 23 4 3 16 41–67 15
13. Szentmárton II 23 2 2 19 18–81 8

Csík körzeti
6. liga, 20. forduló: Gyergyó-

szárhegy – Csíkborzsova 4–0  
/Tóth István (37., 75.), Len At-
tila (52.), György Mózes-Áron 
(83.)/; Csíkszentdomokos – Csík-
szentimre 3–3 /Gábor Lőrinc (3., 
37.), Kristály István (55.), illetve 
Szántó Levente (31.), Kedves Bo-
tond (60.), Kovács Zsombor (67.)/; 
Csíkszentlélek – Csíkcsicsó II 3–2 
/Petcu Claudiu (16.), Sibisteanu 
Danut (80., 81.), illetve György 
Csaba (31.), Váncsa Attila (37.)/. 
Pótlás: Csicsó II – Szentimre 4–1 
/Péter Lukács (25.), György Csaba 
(53.), Barta Csaba (56.), Zerkula 
Zsolt (76.), illetve Szántó Levente 
(65.)/.
1. Csicsó II. 20 13 2 5 71–35 41
2. Szentlélek 20 12 3 5 78–52 39
3. Szárhegy 20 13 0 7 50–29 39
4. Borzsova 20 6 3 11 39–53 21
5. Szentimre 20 6 2 12 25–52 20
6. Domokos 20 4 2 14 28–70 14

SzAlAgKorlát nyárSAltA FEl

Meghalt egy navigátor
Halálos balesetet szenvedett a brit 
gareth roberts az Intercontinen-
tal rally Challenge (IrC) ötödik, 
elmúlt hétvégén tartott futamán. 
Craig Breen autója a nyolcadik 
szelektíven egy szalagkorlátnak 
ütközött, a balesetben az ír piló-
ta navigátora, gareth roberts a 
helyszínen életét vesztette.

Haláleset miatt idő előtt 
fejeződött be az IRC idei 
ötödik versenye, a Targa 

Florio Rali. A versenynaptárban 
eredetileg az elmúlt hétvégén Pécs 
főhadiszállással a Mecsek Rali 
szerepelt, ám a magyar szervezők 
anyagi gondok miatt lemondták a 
viadalt. Helyére ugrott be a Targa 
Florio Rali, melyen többek között 
elindult a román bajnokságban 
szereplő Marco Tempestini is.

Szombaton, az olaszországi ver-
seny nyolcadik szakaszán történt a 
tragédia: Craig Breen (Peugeot 207 
S2000) a Cefalú nevet viselő 8. sza-
kaszon, 18 kilométerrel a rajt után 
egy balos kanyarban sodródott le az 
útról, autója a szalagkorlátnak csa-
pódott. A baleset során a szalagkor-
lát az autó jobb első felén behatolva 
a navigátorra mért ütést, melynek 
következtében Gareth Roberts a 
helyszínen életét vesztette. Az eset-
től a legközelebbi mentő ötven mé-
terre volt, ám a szakemberek nem 
tudták megmenteni a másodpilóta 
életét. Gareth Roberts 24 éves volt.

A balesetet követően a versenyt 
megállították, a ralit és az IRC-t 
szervező Eurosport Events pedig úgy 
döntött, hét gyorsasági szakasz alap-
ján hirdetnek győztest. A viadalt Jan 
Kopecký nyerte Andreas Mikkelsen 

(mindketten Škoda Fabia S2000) és 
Giandomencio Basso (Ford Fiesta 
RRC) előtt, a Production Cup kate-
góriában Marco Tempestini (Subaru 
Impreza R4) a 3. helyen zárt. Az IRC 
következő versenyét a hét végén Bel-
giumban tartják.

Címvédés le Mans-ban
A Benoit Tréluyer, Marcel Fässler, 

André Lotterer egység szerezte meg 
a győzelmet az elmúlt hétvégén ren-
dezett Le Mans-i 24 órás autóverse-
nyen egy hibrid Audi modellel, az  
e-tronnal. A trió tavaly is győzött, 
igaz, akkor mindössze 14 másodper-
cet vert a másodikra, míg ezúttal egy 
kör előnnyel diadalmaskodott. Az 
Audi nyolcadszor győzött az utóbbi 
kilenc alkalomból Le Mans-ban, az 
idén is – legutóbb 2010-ben – hár-
mas diadalt könyvelhetett el.



lakás

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, I. emeleti, 4 szobás tömb
házlakás, saját hőközponttal. Telefon: 
0744–558686. (22098)

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2es, kertes családi ház (4 szoba, 25 
ár belterületen + 2 szobás nyári lak 
nagy garázzsal és gazdasági épület
tel). Gyümölcsöskert és kút van az ud
varon. Irányár: 35 000 euró. Telefon: 
0742–973300. (22031)

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

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

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, tég
lából készült, felújított, déli fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Nár
cisz sétányon garázzsal és pincével. 
Ára: 33 900 euró. Telefon: 0723–
648791. (22078)

ELCSERÉLNÉM I. osztályú garzonla
kásomat magasföldszinti, III. osztályú, 2 
szobás lakásra. Telefon: 0720–986996.

ELADÓ 160 m2es, központi fűtéses, 
manzárdos, 3 szobás, nappali, ebéd
lő, padlófűtéses konyha, 2 fürdőszoba, 
gardrób + pincelakásos ház 10 ár ud
varral, tóval, terasszal. Ára: 70 500 euró. 
Telefon: 0742–317886.

ELADÓ Székelyudvarhely központ
jában (Tamási Áron u. 6/17.) egy 2 
szobás lakrész, komfortossá átala
kítva, terasszal, lakhatóvá beépítve. 
Megfelel komfortos lakásnak vagy iro
dának. Telefon: 0744–696100.

ELADÓ Csíkszeredában 60 m2es, 
3 szobás tömbházlakás a Jégpálya 
negyedben. Irányár: 30 000 euró. Tele
fon: 0726–268000, 0748–921491.

ELADÓ Gyergyószentmiklóson 4 
szobás, összkomfortos családi ház (víz, 
kanalizálás, központi fűtés). Irányár: 
49 000 euró. Telefon: 0266–361199.

KIADÓK 14 m2 és 30 m2 felületek 
közötti irodahelyiségek Csíkszereda 
központjában. Telefon: 0744–472591.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí
tott, kívülbelül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

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

ELADÓ Gyimesfelsőlokon 60 ár 
építkezésre alkalmas terület (villany, fo
lyóvíz, forrás). Telefon: 0726–192660.

ELADÓ Csíkszentkirályon 17 ár 
építkezésre alkalmas beltelek rende
zett iratokkal. Telefon: 0745–526951, 
0748–815876.

jármű

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

ELADÓ 1999es évjáratú Dacia 
Nova GT 1.6, benzines, 2013ig ér
vényes iratokkal, jó állapotban. Ára: 
2000 lej. Telefon: 0752–867277.

ELADÓ 2007es évjáratú Logan 
VAN, dízel haszongépjármű. Telefon: 
0722–234902. (22097)

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

vegyes

ELADÓ Csíkszeredában, ipari zó
nában 9413 m3 ipari felület, rajta 4525 
m3es ipari csarnok. Telefon: 0745–
104724.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele
fon: 0745–184962.

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

ELADÓ 50, 25, 20 literes, zomán
cozott fazék, lábas, zsírosbödön és 
egy cínezett 70 literes fazék. Telefon: 
0266–312831.

ELADÓK cocker spaniel kiskutyák. 
Telefon: 0749–608591, 0266–332320.

ELADÓ 29 db 2es méretű és 17 
db 3as méretű felnőtt Pampers pe
lenka kedvezményes áron. Telefon: 
0728–942885, délután 13 óra után.

ELADÓ két (egyik vadonatúj) víz
forgató pumpa központi fűtéshez, 
valamint egy tágulási tartály. Ára 
megegyezés alapján. Telefon: 0742–
360740.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

állás

Elárusítónőt ALKALMAZUNK 
élelmiszerüzletbe. Telefon: 0722–
598453.

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 email címre kérjük el
küldeni 2012. június 30ig. Minden 
pályázatra válaszolok.

szolgáltatás

Cégvezetők, figyelem! Vállaljuk 
cége számviteli politikájának kidol
gozását. Kreativ Kontir Kft. Telefon: 
0721–605266.

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

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi
szeripari gépek, haszongépjármű
vek (teherautók), kishaszongépjár
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es
te: 0266–312312.

elhalálozás
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsa által támogatott Vidékfej-

lesztési Egyesület.
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott 

Agrárfejlesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hi-
vatalosan bejegyzett, mezőgazdasággal és vidékfejlesztéssel foglalkozó feldol-
gozói és értékesítési szövetkezetek tevékenységének támogatása és fejlesztése, 
amelyek székhelye azon településen található, melyek önkormányzata tagja 
Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének, vagy megyei érdekelt-
ségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei feldolgozói és értékesítési szövetkezetek.
Pályázatok célterületei:
 A feldolgozói és értékesítési szövetkezetek Nemzeti Vidékfejlesztési 

Program keretében meghirdetett 123-as pályázati kiíráshoz szükséges megva-
lósíthatósági tanulmányok és tervek elkészítésének támogatása;
 Eszközbeszerzés a tejfeldolgozó üzemek és kisvágóhidak felszerelésére;
 Az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatok ese-

tében.
Előirányzott keretösszeg: 260 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a 

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

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita Me-
gye Tanácsának 244/B irodájában – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám.

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

A ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE 
– székhelye Medgyes, Állomás utca 5. szám, Szeben megye – 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Szentábrahám község kül-
telkén megvalósítandó 171 Chedea földgázszonda felszíni tech-
nológiai berendezése című tervét a környezetvédelmi beleegyezés 
elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség szék-
helyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapo-
kon 8–16 óra között, valamint a ROMGAZ Rt. székhelyén.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás tel-
jes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez. Telefon: 0266–371313, fax: 0266–310041.

A Bomilact Madaras
KÖNYVELŐT 

alkalmaz.

E-mail:  
robert.bomilact@gmail.com

Telefon: 
0752–072794. 

HARGITA MEGYE TANÁCSA 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a következő terveket be-
nyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a 
környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából:
 DJ 128, megyei út feljavítása a KM 8+650-19+650 között, 

Gyergyóditró
 DJ 153D, megyei út feljavítása Gyergyóremete és Várhegy kö-

zött
 DJ 153C, megyei út feljavítása Gyergyóremete térségében
 DJ 128, megyei út feljavítása a KM 0+000-8+650 között, Bor-

szék
 DJ 134A, megyei út feljavítása Románandrásfalván
 DJ 133, megyei út feljavítása Székelyderzsben

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások 
beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munka-
napokon 8–16 óra között (0266–310041, office@apmhr.anpm.ro) 
az engedélyezési eljárás alatt.

Felkészítő orvosoknak, gyógyszerészeknek

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár az elektronikus receptfelírás 
országos projektjének gyakorlatba ültetése céljából a Hargita Megyei Orvosi 
Kollégium, valamint a Hargita Megyei Gyógyszerész Kollégium támogatásával 
felkészítőket szervez.

A biztosítóházzal szerződéses viszonyban lévő vényfelírási jogosultság-
gal rendelkező orvosok számára a találkozókra a következő program szerint 
kerül sor:

– június 19-én 9 órakor Székelyudvarhelyen, a municípiumi kórházban;
– június 27-én 13 órakor Gyergyószentmiklóson, a municípiumi kórházban;
– június 21-én 14 órakor Csíkszeredában, a megyei tanács gyűléstermében;
– június 27-én 10 órakor Maroshévízen, a polgármesteri hivatal gyűléstermében.

Azon gyógyszertárak képviselői számára, amelyek szerződéses viszonyban 
állnak a biztosítóházzal, a felkészítőkre a következő program szerint kerül sor:

– június 21-én 10 órakor Csíkszeredában, a megyei tanács gyűléstermében;
– június 25-én 16 órakor Székelyudvarhelyen, a MÜTF dísztermében.

Az érintettek/érdekeltek bármelyik napon és bármelyik helységben részt 
vehetnek ezeken a találkozókon.

Hirtelen mentél el, 
köszönni sem tudtál,
Örökre lecsuktad csillagszemed.
Vigyázunk álmodra, Te csak aludjál!
Kedves tündérünk, Isten veled!

Fájdalomtól meg-
tört szívvel tudatjuk, 
hogy a drága jó édes-
anya, feleség, testvér, 
rokon és jó barát,

PIVO TÜNDE

szíve életének 29. évében 2012. 
június 17-én tragikus hirtelen-
séggel megszűnt dobogni. Drága 
halottunk földi maradványait jú-
nius 20-án, szerdán délután 15 
órakor helyezzük örök nyugalom-
ra a csíkszeredai Kalász negyedi 
temető ravatalozójából. Részvét-
nyilvánítást ugyanitt fél órával a 
szertartás megkezdése előtt foga-
dunk. Nyugalma legyen csendes, 
emléke áldott! A gyászoló család.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



14. oldal |  2012. június 19., KEdd

hirdetés

hirdetés

Az egész labdarúgó-Európa-baj-
nokság során gyengén, helyen-
ként pedig borzalmasan játszó 
holland válogatott már a cso-
portkör után búcsúra kénysze-
rült. Ezen az Eb-n úgy játszottak, 
mintha facipő lett volna rajtuk. 
A B csoportból a százszázalékos 
németek és az egyre jobb erőben 
levő portugálok léptek tovább a 
negyeddöntőbe.

Anémet labdarúgó-váloga-
tott bejutott a negyeddön-
tőbe a lengyel–ukrán közös 

rendezésű Európa-bajnokságon, mi-
vel a B csoport vasárnapi, harmadik 
fordulójában 2–1-re legyőzte a dán 
együttest. Joachim Löw együttese 
sikerének köszönhetően százszázalé-
kos teljesítménnyel, csoportelsőként 
jutott tovább, a pénteki negyeddön-
tőben Görögországgal találkozik 
majd. A német csapatban századszor 
lépett pályára Lukas Podolski, aki 
góllal ünnepelt, ugyanis ő szerezte 
gárdája első találatát.

A németek mellett a csoportból 
a portugálok mentek tovább, miu-

tán Cristiano Ronaldo két góljával 
fordított és nyert a holland csapat 
ellen. A portugálok a negyeddön-
tőben a csehekkel találkoznak. A 

világbajnoki selejtezősorozatban a 
magyarokkal és a románokkal azo-
nos csoportban szereplő hollandok 
meglepetésre három vereséggel bú

Sport

> Hibás spanyol mez. Komoly zűrza-
vart okozott a lengyel–ukrán közös ren-
dezésű labdarúgó-Európa-bajnokságon, 
hogy hibás mezben szerepel a címvédő 
spanyol válogatott. Vicente del Bosque 
szövetségi kapitány együttesének vörös 
öltözékén a spanyol Bourbonok jelképe 
helyett az uralkodócsalád francia ágának 
kissé más címere látható. Angel Maria 
Villar, a spanyol szövetség elnöke a sajtó 
érdeklődésére sem nyilatkozott a kínos 
tévedésről.

>  Csak Dzagojev nyilatkozott. 
Csak a háromgólos Alan Dzagojev 

adott interjút az újságíróknak, akik a 
labdarúgó-Európa-bajnokságon kiesett 
orosz válogatottat várták a vnukovói re-
pülőtéren. Az NTV orosz televízió hír-
adása szerint a futballistákat nem várták 
szurkolók Moszkvában. Családtagjaik 
velük repültek, ezért csak az újságírók 
hadával találkozhattak, de Dzagojeven 
kívül senki sem volt hajlandó nyilatkoz-
ni. Az oroszok támadó középpályása 
megköszönte a szurkolók támogatását, 
s azt mondta: nagyon szomorúak, hogy 
így alakult, nem számítottak rá, hogy ki-
kapnak. Dzagojev a görögöktől szomba-
ton elszenvedett és kiesést jelentő 1–0-s 

vereséget azzal magyarázta, hogy a rivális 
egyszerűen belőtte a gólt, és aztán beásta 
magát a kapuja elé. Dick Advocaat lekö-
szönő szövetségi kapitány nem érkezett 
vissza Moszkvába, Amszterdamba uta-
zott. Májusban egyéves szerződést írt 
alá a PSV Eindhovenhez. Nem volt ott a 
vnukovói repülőtéren Szergej Furszenko, 
az orosz szövetség elnöke sem.

> Sneijder kritizál. Wesley Sneijder, 
az Eb-ről szerzett pont nélkül búcsúzó 
holland válogatott középpályása élesen 
kritizálta a Bert van Marwijk által válasz-
tott taktikát. Az oranje a portugálok el-

leni csoportmeccsen két csatárral állt fel, 
az Inter játékosa pedig a középpálya bal 
oldalán jutott szóhoz. „Természetesen jó-
kora nyomás volt rajtunk. Nem örültem 
a változtatásoknak. A bal oldalon kellett 
játszanom, de a csapat az első, így el kellett 
fogadnom ezt – mondta Wesley Sneijder. 
– Azért jöttem, hogy trófeát nyerjek. Ehe-
lyett sajnos pont nélkül távoztunk. A fut-
ballunk teljesen szétesett.” Sneijder hozzá-
tette: kitart Bert van Marwijk szövetségi 
kapitány mellett, akinek 2016-ban jár le 
a szerződése. A hollandok csalódást keltő 
játékkal rukkoltak ki az Eb-n, és már a cso-
portkörök után búcsúzniuk kellett.hí
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Elfonnyadtak a tulipánosok
Eredmények és állás

B csoport, 3. forduló: Németország – Dánia 2–1 (1–1) /Podolski 
(19.), Bender (80.), illetve Krohn-Dehli (24.)/; Portugália – Hollan-
dia 2–1 (1–1) /Ronaldo (28., 74.), illetve Van der Vaart (11.)/.

1. Németország 3 3 0 0 5–2 9
2. Portugália 3 2 0 1 5–4 6
3. dánia 3 1 0 2 4–5 3
4. hollandia 3 0 0 3 2–5 0

D csoport, 3. forduló műsora, ma: Anglia – Ukrajna (21.45, TVR1 és 
M1) és Svédország – Franciaország (21.45, TVR2 és Sport1 HU).

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 C csoportban tegnap késő este lapzárta után rendezték a 3. fordu-
ló összecsapásait, amelyen Horvátország a spanyolokkal, míg az olaszok 
az írekkel meccseltek.



Napról napra
szabadidő

programajánló

Képzőművészek tárlata
Jövő csütörtökig még látogatható a 

székelyudvarhelyi művelődési házban a 
Hargita Megyei Képzőművészek Tárlata. 
A kiállítás megtekinthető hétköznapokon 
9–20 óra között, szombaton és vasárnap 
10–13 óra között.

Tuning
Elekes Károly Tuning VIII. című kiállí-

tása – keddtől péntekig 9–17, szombaton 
és vasárnap 10–14 óra között – július 1-jéig 
tekinthető meg a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeumban.

Festészeti kiállítás
A fiatal marosvásárhelyi festő, Căbuz 

Andrea egyéni kiállítása július 6-ig látogat-
ható a Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont előadótermében.

Septimia-kupa
Harmadik alkalommal szervezik meg 

Székelyudvarhelyen jövő péntektől vasár-
napig a Septimia-kupát. A június 25-ig 
jelentkező csapatok hét sportágban mér-
hetik össze tudásukat: lesz foci, bowling, 
asztalitenisz, fallabda, úszás, biliárd és 
kocsma-triatlon is. Természetesen a bulik 
sem maradnak ki a felhozatalból: péntek 
este De La Funk és Tóth Kati koncerte-
zik lesz, míg szombat este strandparty 
lesz Dj Millerrel.

Vártörténeti túra
Jövő hétfőig jelentkezhetnek az 

udvarhelyszéki diákok a Legendák útján 
című vártörténeti buszos kirándulásra, 
amelyet az Udvarhelyi Fiatal Fórum szer-
vez június 28–29-én. A vártörténeti túra 
során a résztvevők meglátogatják Firtos 
várát, Rapsonné várát, a Mikó-várat és 
Bálványos várát, valamint megtekintik 
A Mikó-vár története című állandó kiállí-
tást is. Jelentkezni az UFF-irodában lehet 
Székelyudvarhelyen, a Kossuth Lajos utca 
20. szám alatt vagy az esemény Facebook-
oldalán. A helyek száma korlátozott, betöl-
tésük iratkozási sorrendben történik.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. június 19., kedd | 15. oldal

Könyvbemutató

Hermann Gusztáv 
újabb könyve

A Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont (Székelyudvarhely, 
1918. December 1. utca 9. szám, 

II. emelet) kiállítótermében 2012. június 
26-án, kedden délután 6 órától bemutatják 
dr. Hermann Gusztáv Mihály Helytörténet 

és világtörténet (összegyűjtött apróságok a 
múltból) című könyvét, ami a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület ki-
adásában jelent meg. A kiadványt dr. Gidó 
Csaba történész ismerteti.

Régi céhek, mai cégek

Holnap még megtekinthető a székelyudvarhelyi művelődési ház előcsar-
nokában a Régi céhek, mai cégek című fotókiállítás. Egyféle összeha-
sonlítást tekinthetnek meg az érdeklődők: a képeken bemutatják, ho-

gyan nézett ki az elmúlt században egy cég, egy gyár, egy reklámfelület, mellette 
néhány mondatban ismertetik a jelenkori megfelelőjét. A kiállítást a Tradition 
Egyesület, a székelyudvarhelyi önkormányzat, valamint a Kováts fényképészet 
szervezte. Bútorgyártást, útépítést, varrodát, reklámfelületet, kézzel végzett faki-
termelést, autószerelőt mutatnak be a képeken. A legrégebbi fotó negatívja 1906-
ból származik. A Kováts család archívumában több mint 80 ezer üveglemez van, 
közülük válogatták a képeket.

hirdetés

Udvarhelyi cégek képekben, 
egykor és most

hirdetés
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ma

Kedd
Az év 171. napja, a hátralevő napok száma 

195. Napnyugta ma 21.05-kor, napkelte hol-
nap 5.29-kor. 

Isten éltesse 
Gyárfás és Zóra nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A görög–latin eredetű Gyárfás jelentése: 

idős férfi, a Zóra jelentése pedig hajnal. 

Június 19-én történt 
1163. III. István magyar király Székesfe-

hérvár mellett döntő győzelmet aratott nagy-
bátyja, IV. István felett.

1963. Három napos útja után vissza-
tért a Földre az első női űrhajós Valentyina 
Tyereskova.

2001. A Magyar Országgyűlés elfogadta 
a szomszédos államokban élő magyaroknak 
kedvezményeket és támogatást nyújtó státus-
törvényt. 

Június 19-én született 
1623. Pascal, Blaise francia matematikus, 

fizikus és filozófus 
1945. Aung Szan Szú Kji Nobel-békedíjas 

burmai ellenzéki politikusnő 

Június 19-én halt meg 
1909. Abafi Lajos irodalomtörténész, 

könyvkiadó, bibliográfus 
1951. Egry József Kossuth-díjas festő és 

grafikus, „a Balaton festője” 

Helytörténeti évforduló
Öt éve, 2007. június 19-én hunyt el Ko-

lozsváron Szabó Zoltán nyelvész, egyetemi 
tanár, a Nyelv- és Irodalomtudományi Köz-
lemények című folyóirat főszerkesztője. A 
Székelyudvarhelyi Római Katolikus Főgimná-
ziumban tanult.

a nap vicce

Egy nő bemegy a kisállatkereskedésbe 
és a papagájok után érdeklődik. Az egyik 
kalitkában három, különösen szép papa-
gáj üldögél, a jobb szélsőre rámutat az 
eladó:

– Ez itt például 60 lejbe kerül. Nemcsak 
szép, hanem rendkívül okos is.

– Mitől rendkívüli?
– Attól, hogy ért a számítógéphez.
– És a középső madár mennyi?
– Az még okosabb, annak az ára 100 lej.
– És mit tud?
– Nemcsak ért a számítógépekhez, ha-

nem a Unix operációs rendszert is tudja 
használni.

– És a harmadik papagáj?
– Az, kérem, 150 lej.
– Miért, az mihez ért?
– Nem tudjuk pontosan, de a másik ket-

tő csak úgy szólítja: főnök.

www.parapista.com

– Doktor úr! Doktor úr! Rettenetesen hull a hajam!
– Na kifelé! Épp most takarítottak.

para
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skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 4-ig kell beküldeni.

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

A legősibb barlangrajzok

Jóval régebbiek lehetnek egyes spanyolor-
szági barlangrajzok, mint eddig gondolták. 
Lehet, hogy nem is a modern emberek ké-

szítették őket.
Immár 41 ezer évesre becsülnek bizonyos 

spanyolországi barlangrajzokat egy nemzetkö-
zi kutatócsoport tagjai. Ezzel a spanyolok pár 
ezer évvel megelőznék a franciákat, akik nem-
régiben jelentették be világelsőségüket néhány 
barlangfalon talált véset alapján. A barlangraj-
zok olyan régiek, hogy elképzelhető: nem az 
első modern emberek, hanem még a Neander-
völgyiek készítették azokat. Az eredményeiket 
most publikáló kutatók 11 barlangot és 50 
festményt vizsgáltak meg Észak-Spanyolor-
szágban.

A spanyolországi leletek az eddig Európá-
ban legősibbnek hitt hasonló francia alakza-
toknál 5-10 ezer évvel idősebbek – állítják a 
kutatók. A Spanyolországban kutató nemzet-
közi csoport most azt állítja: 41 ezer évesek 
bizonyos barlangrajzok, egészen pontosan 

legalább 40 800 évesek az El Castillo emlé-
kei. (De szerepel a közleményben 41 500 éves 
időpont is, ez a felső határa a leletek korá-
nak.) Így Európa legrégebbi barlangrajzaként 
azonosították az itteni szimbólumokat. Ez 
azonban a barlangrajzok esetében világelső-
séget is jelentene, hiszen a franciák az elmúlt 
hetekben a Dordogne megyében azonosított 
37 ezer éves vésett jeleket az egész glóbuszon 
a legrégebbinek tartják.

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt 
kép alá írást a benedek.eniko@hargitanepe.
ro e-mail címre vagy szer   kesz tőségünk pos-
tai cí  mére (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos utca 10. szám) várjuk.

*
A fotót Biró Szilárd, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola fotó szakának 
elsőéves diákja készítette.

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, csapadék 
nem várható. A déli, délkeleti szél helyenként 
megélénkül.

Hamarosan újabb magyar tehetségku-
tató műsort indítanak, ami természetesen 
nem olyan lesz, mint a régiek, forradalma-
sítja azokat. Azt hirdetik, „itt csak a hang 
számít, csakis a legtehetségesebb énekesek 
versenyeznek”. Mondja meg nekem valaki, 
eddig mi számított?

Ami azonban igazából megütötte a fü-
lem, hogy azt hirdetik: amennyiben úgy 
érzed, sikerrel indulhatsz az énekversenyben, 
nem kell megtenned a hosszú és fárasztó utat 
Budapestre, mi fogunk elmenni Hozzád. Ezt 
nevezem aztán a tehetségek kiszolgálásának! 
Tévedés ne essék, nem vagyok az a zenész tí-
pus, inkább szenvedek tőle, mint más szen-
vedjen az én muzsikálásomtól, azonban az 
én olvasatomban egy fiatal tehetséges bandá-
nak meg kellene dolgoznia azért a sikerért. 
Úgy tűnik, mostanában mintha senki nem 

akarna éveken át egy garázsban próbálni, 
próbafelvételeket készíteni és azokkal házal-
ni, meg kis koncerteken fellépni, hátha felfe-
dezik őket. Nem. Ezek egyből szeretnének 
nagy zenészek lenni, amihez természetesen 
lelkesen asszisztálnak a tévécsatornák, és 
hűségesen találják ki az újabb produkciókat. 
Mi meg lelkesen, személyesen asszisztálunk 
a nézőszámemeléssel ahhoz, hogy majd idő-
vel azt lehessen állítani: igenis igény van rá, 
ezért kell újabb és újabb versengésekkel meg 
fordulókkal előállni.

Valahol azért mégis csak igazuk van 
azoknak, akik így próbálják felhívni maguk-
ra a figyelmet. Valljuk be őszintén, Szigetre, 
Félszigetre meg a szponzorok által agyon-
szponzorált haknibrigádok fellépéseire elme-
gyünk, de ha egy helyi banda nyomni kezdi 
a rock and rollt... Arra ki megy el?

Tehetségeket nevelünk!?
                 villanás n Berkeczi Zsolt
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Titus Maccius Plautus 
ókori színműíró gondolata:

„A szegénység 
a legjobb tanító, ...!” 

(A gondolat befejező része 
     a rejtvény fő soraiban 

     olvasható.)


