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Erdélyi Oscar-
díjat kapott 

Tamás Zoltán
Az Erdélyi Magyar Közműve-

lődési Egyesület (EMKE) 
oklevéllel tüntette ki Tamás Zol-
tán tanár-igazgatót kulturális ér-
tékteremtő és értékmentő 
munkásságának elismeré-
seként. A pedagógus hétfő 
délután Felsőboldogfalván vette 
át az elismerő oklevelet.

Elekes Károly 
tunningolt 
festményei

Elekes Károly számos képzőmű-
vészeti műfajban vállalt 

úttörő szerepet és alkotott 
kiváló műveket. Festményeit 
a Haáz Rezső Múzeumban tekint-
hetik meg az érdeklődők.
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Búcsú a társulattól

Nyugdíjba vonul 
a színház „első” embere

Harminchárom év színházi tevékenység után Kolozsi Borsos Ilona, közismertebb nevén Ilike 
néni július elsejétől nyugdíjba vonul. Pályafutása során volt már súgó, színész, felügyelő, 

mosolygós arcát a közönség a jegypénztárból ismerheti. Az évadzárásra készülő intézmény osz-
lopos tagjával életéről, tevékenységéről és további terveiről beszélgettünk. > 5. oldal

Ilike néni jelen volt az udvarhelyi színház mindhárom állomásánál. Visszatekintés az elmúlt harminchárom évre foTó: ifj. haáz sándor

Ingatag erőviszonyok
Hétfőn újabb két liberális-de-

mokrata szenátor jelentette be, 
hogy kilép a párt szenátusi frakci-
ójából, egyikük a szociáldemokrata 
párt keretében kíván tovább tevé-
kenykedni, a másikuk pedig 
függetlenként. Ilyenképpen 
pedig az erőviszonyok ismét 
az USL javára dőlhetnek el.
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     Hecser Zoltán

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4626î
1 amerikai dollár USD 3,5387ì
100 magyar forint HUF 1,5402ì
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A hetvenes-nyolcvanas évek 
erdélyi avantgárd kulcsfigurája, 
Munkácsy-díjas képzőművész, 
az egyszerre siménfalvi és bu-
dapesti illetőségű Elekes Károly 
számos képzőművészeti műfaj-
ban vállalt úttörő szerepet és 
alkotott kiváló műveket. Szinte 
végelláthatatlanul sorolhatnánk 
azokat a művészeti válfajokat, 
ahogy annak idején mondtuk: 
experimentális műfajokat, ame-
lyekben a művész egy különö-
sen aktívan avantgárd, expan-
zív szellemiségű korszakában 
kipróbálta alkotókészségét, sőt 
ilyen új kísérleti művészeti vál-
fajokat ő maga is többet alko-
tott.  Ő hirdette meg többek kö-
zött az Alternativ–art, az S.O.S. 
és Transsylvanian Mystic Art 
művészi programokat.

De az is ő volt, aki művész-
társával, Stefanovics Péterrel a 
siklódi református templom ka-
zettáit megfestette, és az is, aki 
a Kós Károly életművét kutató 

ausztrál Anthony Gall építésszel és 
Stefanovics Péterrel a Gyilkos-tói 
Szent-Kristóf kápolnát tervezte és 
kivitelezte, valamint ugyancsak ő 
volt az, aki 2001-ben a Retus kor-
társ képzőművészeti szimpózium 
keretében, – erre talán a jelenlevők 
közül többen emlékeznek – egy 
fenyőfával átdöfte a Kossuth utca 
sarkát, talán az egyik legizgalma-
sabb kortárs, ráadásul köztéri – 
igaz efemer – alkotást létrehozva 
Székelyudvarhelyen. 

1993-ban egy budapesti kiállí-
táson bemutatta Lhásza című, ins-
tallációs kalotaszegi népi bútorokat 
felhasználó tárgyegyüttesét, amely 
lényeges fordulatot hozott művé-
szetébe. Ekkortól kell számolnunk 
azzal az előre elhatározott tervbe 
vett módon alkalmazott újrahasz-
nosító Elekes Károly-i gyakorlat-
tal, amely lényegében e mostani, 
a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeumban megnyílt kiállítása 
szellemisége korai előzményének 
tekinthető. Ahogyan az előbb em-
lített művel kapcsolatosan Merhán 

Orsolya művészettörténészírta: 
„elméleti értelemben már nem a 
megteremtés, hanem az újraterem-
tés, a felhasználás problematikája 
foglalkoztatja”.

Legújabban, ahogyan azt e ki-
állításon látható installációs művei 
is demonstrálják, Elekes Károly 
egyre többször emel kommerciá-
lis tárgyakat, ipari termékeket és 
a giccs világához tartozó „ready-
made”-eket műveinek finoman 
ironikus, az elidegenítés eszközeit 
sem megvető, racionálisan költői 
univerzumába. 

A művész ma már nem a mű-
vészet előőrséhez, azaz a művésze-
ti avantgárdhoz tartozónak, ha-
nem útóvédnek mondva magát, 
egy újabb művészeti magatartást 
hirdetett meg, önkéntelenül is 
tovább építve magánmitológiáját, 
ráadásul hozzárendelt egy olyan, 
általa kitalált alkotói módszert a 
TUNNING-ot, amely lényegé-
ben az újrahasznosított, esztétikai 
értéket csak nyomokban hordo-
zó vásári képekből,  fogyasztói 

szempontokat kiszolgáló design 
termékekből, a Barbie babák-
ból, giccses tájkép- csodákból 
művészetté tunningolt kortárs 
műtárgy. A kiállítás bejáratánál 
kifüggesztett utóvédi kiáltvány, 
vagy talán inkább ars poétika 
szerint a TUNNING „lényegét 
tekintve konceptuális problémát, 
a talált kép át- és újraértelmezé-
sének lehetőségét, a szakmailag 
és esztétikailag gyenge minőségű, 
triviálisnak tekinthető vagy tönk-
rement, de nem teljes mértékben 
jellegtelen „mű-alanyok” felkuta-
tását, elemzését, vizsgálatát, resta-
urálását, majd az általuk ajánlott, 
bennük felfedezett lehetőségek 
révén, reciklálásukat, feljavításu-
kat, aktualizálásukat, újraéleszté-
süket, jellé formálásukat tűzi ki 
célul”.

Elekes Károly a jel és jelentés 
köztes terében, tradíció és inven-
ció kettős meghatározottságában, 
klasszikus bölcseleti, teológiai, 
természettudományos és nemrit-
kán misztikus elméletek és azok 

vizuális leképezésének szubjektív 
egymáshoz rendelései mentén, 
próbálja egyszerre érdekfeszítővé 
és igényesen precízzé, intellektuá-
lisan pedig megnyugtatóan teljes-
sé – ráadásul a kellő dekorativitás 
igényével is alakítva – tárgyiasítani 
belsőjéből és a külvilágból fakadó 
élményeit. 

Vécsi Nagy Zoltán, művészettörténész

hAáz-SArOK ElEKES KárOly tunningOlt fEStMényEi Az udvArhElyi MúzEuMbAn

udvArhElyi StrAndKörKép

Van, hová menekülni a meleg elől
A nyári hónapokban Székely-
udvarhelyen három szabadtéri 
strand is várja a hűsölni vá-
gyókat. A városi strandot üze-
meltető polgármesteri hivatal 
trambulinokat vásárolt, így 
próbálja emelni a fürdőzés él-
ményét, a szejkei strandon pe-
dig felújított medencék várják 
azokat, akik gyógyvízben sze-
retnének fürödni. A Septimia 
Szabadidőközpontban is, bár 
már május óta nyitva tart a sza-
badtéri strand, csak a forróbb 
nyári napokkal indult be az élet, 
ezt kihasználva pedig jövő hét-
végén megrendezik a harmadik 
Septimia-kupát.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Június első hétvégéjén nyílt 
meg a székelyudvarhelyi für-
dőzők előtt a városi strand, 

amelyet a helyi önkormányzat 
működtet. Mint Karda Zoltán, 
a városi strand adminisztrátora 
elmondta, a látogatottság szem-
pontjából mérsékelt volt a nyitás 
óta eltelt idő, azonban a szabad-
ságolások és a nyári szünet kezde-
tével valószínűleg pozitív irányba 
mozdul a statisztika.

– Erre utaló jel, hogy az el-
múlt hétvégén, amikor több 
szabadidejük volt az emberek-
nek, rengetegen látogattak ki a 
strandra – nyilatkozta Karda, aki 
ugyanakkor elárulta, idén három 
trambulint is fel fog szerelni a 
medencékhez, és beszereztek né-
hány gyerekcsúszdát is, ezáltal is 
növelve a fürdőzés élményét. Az 

adminisztrátor elmondása sze-
rint az Olaszországból érkező 
trambulinok már úton vannak, 
és a remények szerint jövő hét-
végére már fel is tudják szerelni 
azokat. Mindemellett egyébként 
a strand minőségét javítandó, 
ivóvízzel töltik fel a medencé-
ket, amit naponta többször is 
ellenőriznek, így tehát a strandra 
vonatkozó előírásoknak megfe-
lelően kezelik a vizet, és cserélik 
is azt, amint szükséges. A felújí-
tott strand naponta reggel nyolc 
és este kilenc óra között várja 
látogatóit. Reggeltől este hétig 
felnőtteknek hét lejbe, gyerekek-
nek tizennégy éves korig négy 
lejbe kerül a belépő, este hét 
órától kilenc óráig felnőtteknek 
négy lejre, gyerekeknek két lejre 

csökken a jegy ára, öt éves korig 
ingyenes a belépés.

A szejkei strandot egy hete 
nyitották meg a fürdőzni vágyók 
előtt, mint az üzemeltető, Mag 
Attila lapunknak elmondta, felja-
vították a medencék falait, rende-
zett körülmények fogadják reggel 
kilenc és este nyolc között a látoga-
tókat. A tájékoztatás szerint eddig 
nem verték le egymást a vendégek 
a szejkei strandon, de a hőmérsék-
let emelkedésével arányosan nő a 
látogatók száma is. Az üzemeltető 
elmondása szerint a 25 fokos vizet 
élvezőknek nem kell mélyen a zse-
bükbe nyúlniuk, hiszen a felnőt-
teknek hat lejbe, míg a gyerekek-
nek három lejbe kerül a belépő, ami 
délután öt óra után még kevesebbe 
kerül. A szejkei strandon jelenleg 

két medence várja a fürdőzőket, 
a hétvégétől pedig egy gyermek-
medencét is beüzemelnek. A me-
dencék feltöltése lassabban törté-
nik, ugyanis egy helyi forrás látja 
el vízzel a strandot, ugyanakkor 
ez adja a hely különlegességét is, 
hiszen természetes vízzel töltik 
fel a medencéket, ami bár kevés 
százalékban, de gyógyvizet is tar-
talmaz.

A Septimia Szabadidőköz-
pontban már május elsején meg-
nyitotta kapuit, azóta várja folya-
matosan fürdőzni vágyó vendége-
it a strand. Mint Verzár Lóránt, a 
szabadidőközpont igazgatója el-
mondta, bár a májusi szezon gyen-
gébben indult, mostanra megnőtt 
az érdeklődők száma. Verzár sze-
rint a májusi szezon erőtlenségét 

valószínűleg a fürdőzők kétkedé-
se okozta, ugyanis nehezen hitték 
el, hogy a víz már alkalmas stran-
dolásra, ennek ellenére a hónap 
folyamán végig 25 fokos víz várta 
a pancsolni vágyókat. Az igazgató 
az idei szezon újdonságaként em-
lítette, hogy koktélbárt állítanak 
fel a medencék mellett, amely a 
strandolók hűsölését szolgálja 
majd.

A Septimia strandja délelőtt 
tíz órától este nyolc óráig várja a 
vendégeket, hétvégén pedig már 
reggel kilenctől este tízig tartanak 
nyitva. Mindemellett azoknak is 
próbálnak időkeretet szorítani, 
akik kifejezetten csak úszni sze-
retnének, őket hétköznaponként 
reggel hat és tíz óra, míg este nyolc 
és tíz óra között várják. A szabad-
időközpontban természetesen 
minden korosztályra gondoltak, 
hiszen két édesvízi medence, egy 
25x12,5 méteres nagy medence, 
egy 10x10 méteres gyerekme-
dence várja a hűsölni vágyókat. 
Mindemellett a szabadtéri strand 
területén két gyógyvizes kezelés-
re kialakított sódézsa is a vendé-
gek rendelkezésére áll, amelyben 
ugyancsak megmártózhatnak a 
látogatók. Az igazgató elmondása 
szerint jövő péntektől vasárnapig 
ugyanakkor a strandidény egyik 
fontos családbarát eseményét is 
megszervezik, hagyományterem-
tő szándékkel harmadik alkalom-
mal tartják meg a Septimia-kupát. 
A június 25-ig jelentkező csapatok 
hét sportágban mérhetik össze tu-
dásukat: lesz foci, bowling, aszta-
litenisz, fallabda, úszás, biliárd és 
kocsma-triatlon is.

Az udvarhelyszékiek több strand közül is választhatnak fotó: ifj. haáz sándor



Bethlen negyedi park 

Jövő hétre kész lesz a szökőkút
A faszerkezetű pergolát és a 
vízvisszaforgató szivattyúrend-
szert szerelik – a kivitelező je-
lentése szerint tartják magukat 
a meghosszabbított határidő-
höz: június 27-éig elkészül a 
Bethlen negyedi park új szökő-
kútja. 

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

Noha az eredeti elképzelé-
sek szerint úgy volt, hogy  
a Bethlen negyedi park 

középpontjában épülő vízsugaras 
kört, vagyis Székelyudvarhely első 
modern szökőkútját június 8-án 
avatják, az esős idő és egyéb tech-
nikai problémák miatt csúszott az 
átadás pillanata. Mint Bálint Antal, 
a beruházást kivitelező Macops Kft. 
vezetője lapunkkal tegnap tudatta, 
június 27-éig kérte a befejezés ha-
táridejének a meghosszabbítását. 

– Most már a vége felé járunk. 
A faszerkezet felét már felszerel-
tük, a maradék résznek nagyjából 
még három nap kell. Ha nem lesz 
nagy hőség vagy újból eső, akkor 
a hétvégére már kilencven száza-

lékban el is készítjük a szökőkutat 
– közölte a cégvezető. Bálint An-
tal azt is elmondta, mint látható, 
a szökőkút betonszerkezetét már 
kialakították, a napokban szerelik 
a vízforgató pumparendszert. 

Mint ismeretes, a Székelyud-
varhelyi Közösségi Alapítvány 
kezdeményezésére három évvel 
ezelőtt elindult parkszépítés terv 
megvalósítására különböző okok 
miatt csak idén került sor. A ter-

veket a lakosság javaslatai alapján 
az Urban Design Kft. készítette, 
az épületgépészeti munkálato-
kat a szintén udvarhelyi Evisz 
Proi Kft. végzi, a kivitelező, fő-
vállalkozó pedig a Macops Kft. 

A beruházás szerződött értéke 
309 022 lej plusz áfa, a munkála-
tokra öt év jótállási időt garantál 
a kivitelező. Mint a tervrajzok-
ból is kiderült, illetve mint már 
a helyszínen is kezd látszani: 
teljesen átépítették az egykor 
kilenc méteres belső sugarú be-
tonmedencét, az új szökőkút 
egy hét méter átmérőjű központi 
elhelyezésű felületen hét darab 
szórófejből áll. A járófelületeket, 
falakat andezit lapokkal burkol-
ják, az összesen 22,25 méter át-
mérőjű építményt pedig padok, 
virágtartók és egy faszerkezetű 
pergola határolja majd. A műsza-
ki fülkében kapnak majd helyet a 
vízvisszaforgatást, vagyis az auto-
matizálást biztosító berendezé-
sek, rendszerek. A tervek szerint 
az objektumot éjszakai hangu-
latvilágítás is szépíteni fogja. A 
későbbiekben – nem az eredeti 
beruházás részeként – a polgár-
mesteri hivatal kiír egy pályáza-
tot egy Bethlen Gábort ábrázoló 
lovas féldombormű elkészítésére, 
melyet a műszaki fülke falán fog-
nak elhelyezni. 
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A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
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I N G Y E N E S

napirenden

Jövő hét közepéig befejezik a vízsugaras kör építését. Megszépül a park

A parlamenti erőviszonyok részben meglepő 
megváltozása miatt a Szociál-liberális Szövetség-
nek (USL) sikerült megbuktatnia az Ungureanu-
kormányt, s ilyenképpen az eddigi kormánypárti 
koalíció került  ellenzékbe, s az egykori ellenzéki pár-
tok vették át a kormányzási szerepkört. Az már köz-
tudott, hogy a dolgok ilyenszerű alakulása azért vált 
lehetségessé, mert a demokrata-liberális párt számos 
honatyája átült az ellenzéki pártok padsorába, és 
néhányan a másik koalíciós párttól is, az UNPR-től is. Ezt a 
gyakorlatot egyébként annak idején erkölcstelennek tartotta és 
határozottan elítélte az USL, mi több, olyan törvénytervezetet 
fontolgatott, amely révén elejét lehetne venni az „átnyergelés-
nek”. De hát a nagypolitikában az erkölcs fogalma nagyon kép-
lékeny, s a szükség sokszor törvényt bont. Néhány héttel ezelőtt, 
pontosabban a bizalmatlansági indítvány megszavazásának 
előestéjén mind a szociáldemokrata, mind pedig a liberális párt 
vezetői azt hangoztatták, hogy a továbbiak során nem értenek 
majd egyet az átnyergeléssel. Időközben elsöprő sikert arattak a 
helyhatósági választások során, s az USL számos honatyája pol-
gármesteri vagy megyei tanácselnöki tisztséghez jutott. A libe-
rális pártnak például nyolc szenátorától kell megválnia, azért, 
mert a helyhatósági tisztségek betöltése miatt le kell mondaniuk 
szenátori minőségükről. A „leltárkészítésből” kiderült, hogy a 
fenti okokból kifolyólag ismét megváltoztak az erőviszonyok, s 
veszélybe került a szenátusban a parlamenti többség. Hogy kivel 
és miben egyeztek meg, azt nem tudni, de azt igen, hogy Sorina 
Plăcintă demokrata-liberális szenátor a múlt héten bejelentet-
te, kilép pártjából, s ezentúl a Nemzeti Liberális Párt színeiben 
kíván tevékenykedni. A szükség törvényt bont, mondhatnánk 

ismét. Ám Sorina Plăcintă esetében sajátos helyzettel állunk 
szemben: annak idején a szenátor asszony miniszteri tisztséget 
is betöltött, s attól zavaros körülmények között kellett megvál-
nia, az ellenzéki pártok honatyái ilyen-olyan visszaéléssel gya-
núsították meg, azt hangoztatva, hogy az egykori miniszterrel 
szemben kivizsgálást kellene indítani. Ezt most egy csapásra 
elfelejtették, s nemcsak megbocsátottak neki, hanem keblükre 
fogadták. Hétfőn újabb két liberális-demokrata szenátor je-
lentette be, hogy kilép a párt szenátusi frakciójából, egyikük a 
szociáldemokrata párt keretében kíván tovább tevékenykedni, 
másikuk pedig függetlenként. Ilyenképp pedig az erőviszonyok 
ismét az USL javára dőlhetnek el.

Mindez azonban nem nyugtatja meg a kormánykoalíciót, 
mert szándékainak, elképzeléseinek esetenként továbbra is kö-
rülményesen tud érvényt szerezni. A parlament és a szenátus 
elnökei az ellenzéki párt, a liberális-demokrata párt tagjai, s eb-
ben a minőségükben módjukban áll a hatalmon lévő USL ese-
tenkénti „szabotálása”. Ez történt hétfőn is, amikor is az USL 
honatyáinak a szenátusban nem sikerült napirendre tűzetniük 
egy törvénytervezetet, lévén, hogy javaslatukkal szembeszegült 
Vasila Blaga házelnök.

Más. A helyhatósági választásokat követően sor ke-
rül, azaz folyamatban van a helyi és a megyei tanácsok 
beiktatása, a tanácselnök-helyettesek és az alpolgármes-
terek megválasztása. Ez sem megy simán mindenütt. 
Egyezkedésre, alkura van szükség, számos megye, tele-
pülés esetében amolyan ad hoc koalíciók kialakítására. 
Sokszor ezek az ad hoc koalíciók akár „természetelle-
nesnek” is bizonyulhatnak. Vrancea megyében a szociál-
demokrata párt megyei szervezetének elnöke, Vasile 

Oprişan, aki egyben a megyei tanács elnöke is, nemtetszésének 
adott hangot amiatt, hogy a liberálisok az ő megkérdezése nél-
kül fogadták vissza Sorina Plăcintă szenátort. Erre az állás-
pontjára őt az jogosította fel, hogy a szenátor asszony a liberális 
párt Vrancea megyei szervezetének a tagja, és egy ottani válasz-
tókörzetből került be a szenátusba. Most ugyanott egy hason-
ló botrány következett be, ami viszont jellege tekintetében az 
USL-n belül is komoly feszültségeket okozhat. Miről is van szó? 
A megyei tanács alakuló ülésén a tanács alelnöki tisztségeire a 
konzervatív párt és a szociáldemokrata párt egy-egy tanácsosát 
választották meg. Nini Săpunaru, a liberális párt megyei szer-
vezetének elnöke felháborodásának adott hangot, azt állítva, az 
előzetes egyeztetés ellenére Oprişan tanácselnök nem támogatta 
pártjukat abban, hogy liberális tanácsos legyen az egyik tanács-
elnök-helyettes. Kijelentette, felbontják a megyei szintű koalíciós 
megállapodást, arról is hallani, hogy az USL-n belül más me-
gyékben is zavaros a víz.

Ingatag erőviszonyok

                     NézőpoNt nHecser Zoltán



Lapunk jelentésére átgondol-
ja a megyei környezetvédel-
mi ügynökség a zetelaki gát 
alatt működő mini vízierőmű 
tevékenységének engedé-
lyeztetését. Bernádt Zelma 
igazgató közölte: egyetlen 
jogszabály sem engedi meg, 
hogy egy folyót víz nélkül 
hagyjanak, a vállalkozás így, 
ha működni akar, nem hagy-
hatja vízutánpótlás nélkül a 
folyót, megoldást kell talál-
nia a problémára. 

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

Múlt héten hoztuk a hírt: 
ha áram nélkül marad 
a zetelaki gát alatti víz-

erőmű, nem tudja továbbengedni 
a gátból a turbináiba ömlő víz-
mennyiséget, így a Nagy-Küküllő 
félórákra víz nélkül marad, emiatt 
pedig a gát alatti folyószakaszban 
pusztulnak az ikrák és a halak. A je-
lenségről lapunknak az udvarhelyi 
sporthorgászok, a Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egyesület 
vezetősége számolt be – minden-
hol kongatták a vészharangot, a 
legilletékesebb, a vízügy viszont 
azt mondta, a gátnál zöldenergia-
termelés történik, és a vízszint-
csökkenés belefér. Az egyesület a 
Greencpeace-nek is írt, végül se-
gítség a megyei környezetvédelmi 
ügynökségtől érkezett. 

Tegnap büszkén jelezte la-
punknak Benzár László, a 
székelyudvarhelyi Nagy-Küküllő 
Vadász- és Sporthorgász Egye-
sület vezetője, hogy behívatták 
őket a Hargita Megyei Környe-

zetvédelmi Ügynökség szék-
helyére, ahol a zetelaki gátnál 
működő mini vízierőmű ál-
tal okozott környezetvédelmi 
problémákról kértek részletes 
tájékoztatást. 

– Először nem akarták el-
hinni azt, amiről beszéltünk,  
így elővettük a laptopot, és 
megmutattuk a helyszínen 
készített fotókat, melyekből 
minden kiderül – mesélte az 
egyesületi elnök. A környezet-
védelmi ügynökség illetékesei 
azt közölték Benzárékkal, hogy 
amikor a vállalkozásnak a kör-
nyezetvédelmi engedélyt ad-
tak, azt bizonyos feltételekhez 
kötötték. Többek között arra 
is kitértek, hogy az élővilág 
nem szenvedhet kárt az erőmű 
működése miatt. Mondhatni 
véletlen egybeesés, hogy az erő-
művet működtető bukaresti cég 
idén fordult újból a környezet-
védelmi ügynökséghez engedé-
lye meghosszabbításáért. Adott 
körülmények között az ügy-
nökség vezetősége ígéretet tett 
a horgászoknak, hogy kötelezni 
fogja a vállalkozást: áramszünet 
esetén ne mechanikus, vagyis 
ne kézi úton engedje ki tartá-
lyából a vizet, hanem szereljen 
automatizált rendszert. Egyál-
talán találjon megoldást arra, 
hogy ne maradjon fél órákra a 
Nagy-Küküllő vízutánpótlás 
nélkül.

– Én azt mondom, máris 
nyertünk, hiszen ha egy kicsit 
jobban odafigyelnek ezekre a 
problémákra, az csak jó lehet – 
tudatta Benzár László.

Lapunkból értesültek 
a problémáról
– Kérést tett le a cég, hogy kapja 

meg a környezetvédelmi működési 
engedélyét. Az engedélyeztetésnek, 
mint ismeretes, van egy eljárási 
rendje. A kérvényező vállalkozás 
meg is hirdette az engedélyeztetést, 
akkor azonban egyetlen panasz sem 
jött. Olvastuk viszont a Hargita 
Népe Udvarhelyben, hogy gondok 
vannak, ezért behívattuk a horgász-
egyesület vezetőit, hogy szolgálja-
nak részletekkel – közölte Bernádt 
Zelma. A Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség igazgatója 
azzal folytatta, a tegnapi megye-
székhelyi találkozóra a vállalkozás 
és a vízügy képviselője is hivatalos 
volt. Objektív okokra hivatkozva 
egyikük sem jelent meg – mint meg-
tudtuk, talán azért, mert a vízügy 
szakemberei a helyszínen, a gátnál 
tartottak ellenőrzést. A horgászok 
viszont beszámoltak a jelenségről a 
környezetvédelmi ügynökségnek, 
majd kérték, tegyenek lépéseket a 
jelenség visszaszorítása, megszűnte-
tése érdekében. 

– Át kell, hogy nézzük újból 
az engedélyeztetés feltételeit. Ilyen 
nem létezhet, hogy víz nélkül 
hagynak egy folyót. Egyetlen uni-
ós vagy romániai jogszabály sem 
engedi meg ezt. Vannak bizonyos 
hozammennyiségek, amelyeket 
minden körülmény között bizto-
sítani kell. Mielőtt kiadnánk az 
engedélyt, alaposan utánanézünk 
a helyzetnek. Konzultálunk majd 
a vállalkozás képviselőivel is, és 
kérni fogjuk, találjanak megoldást 
a problémára – közölte lapunkkal 
Bernádt Zelma. 
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A mini vízierőmű és a rendszeresen víz nélkül maradó folyószakasz fotó: antalfi józsef

„Nem maradhat egy foLyó víZ NéLküL” 

Megmentjük a Nagy-Küküllőt

társadalom

Körkép

Elhalkult egy lant

Szomorú hírt kell tudomásul vennünk: Deák Endre eltávozott a 
földi életből. Az erdélyi régizene-mozgalom elindítója, szakértője és él-
tetője, a nagykárolyi Collegium régizene-együttes alapítója és vezetője, 
Erdély egyik legjobb lantosa tette le hangszerét. Nagy veszteséget jelent 
az erdélyi zenei élet számára.

Az idei Csíkszeredai Régizene Fesztivál programjában még szerepel 
a neve, még nem tudjuk és nem is akarjuk elképzelni a fesztivált Deák 
Endre nélkül. Halk és megindító lantjátékával mindig jelen volt életünk-
ben, részletekbe menő szakmai tudásából sokan merítettek. Kéziratok, 
tabulatúrák rejtelmeiben Deák Endre igazított el.

Búcsúzzunk tőle Csörsz Rumen István, a Csíkszeredai Régizene 
Fesztivál egyik szakmai mentora találó szavaival: 

„Eltávozott egy szelíd ember, aki nélkül nem lenne régizenélés Er-
délyben. Valaki, akinek nagyobb hitele volt a szakmában, mint a han-
gosabbaknak. Aki otthonosabban mozgott a lant vagy a reneszánsz 
polifónia univerzumában, mint ebben a zavarodott világban. Nyugodj 
békében, drága barátunk!”

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál szervezői nevében
Filip Ignác művészeti vezető

Deák Endre (1952–2012)



Harminchárom év színházi te-
vékenység után, betegségre 
hivatkozva Kolozsi Borsos Ilo-
na, közismertebb nevén Ilike 
néni július elsejétől nyugdíjba 
vonul. A székelyudvarhelyi mű-
velődési házban pályafutása 
során volt már súgó, színésznő, 
felügyelő, mosolygós arcát a 
közönség a jegypénztárból is-
merheti. Ilike néni jelen volt az 
udvarhelyi színház mindhárom 
állomásánál: amikor még nép-
színházként működött, a rend-
szerváltás utáni, alakuló „köz-
tes színházban”, és a jelenlegi 
kiforrott Tomcsa Sándor Szín-
házban is. Az évadzárásra ké-
szülő intézmény oszlopos tag-
ját életéről, tevékenységéről és 
további terveiről kérdeztük. 

– Elöljáróban mesélne keveset 
fiatalkoráról? 

– 1956. augusztus 24-én szü-
lettem Aranyosszentmihályon, 
Kolozs megyében, a Tordai-
hasadék lábainál. Elemi iskoláimat 
otthon, a községben végeztem, 
majd 1971-ben felvettek az ud-
varhelyi tanítóképzőbe. 1976-ban 
végeztem, még abban az évben 
férjhez mentem. Egy hónap házas-
ság után a férjemmel szerencsét-
lenség történt, miközben én már 
terhes voltam a lányommal. Mind 
a négy végtagja bénává vált. 1979-
ben költöztünk Udvarhelyre. So-
kat gondoztam a férjem, de lassan 
kikészültek az idegeim. Békésen 
elváltunk, mivel úgy érezte, hogy 
nem mehetett úgy tovább. A bal-
esetét követően tizenkilenc évre 
hunyt el. 1983-ban házasodtam 
össze a mostani férjemmel, Gábor-
ral. Ebből a házasságból született a 
fiam, Gábor. Ő szintén színész lett, 
nem kerülhette el sorsát.

– Hogyan került kapcsolatba a 
színházzal?

– 1979-ben kerültem az akkori 
amatőr színházhoz, a népszínház-
hoz. Itt olyan nevek tevékenyked-
tek mint Szász Mihálykó Attila, 
Bokor Ferenc vagy Sinka Ignác. 
Bemutattunk évente néhány dara-
bot, nagyon jó közönségünk volt. 
Pontosan a Liliomfit játszották, 
amikor ide kerültem, abban már 
súgtam. Néha szerepeket is kap-
tam, de általában háttérmunkát 
végeztem. Lelkem mélyén termé-
szetesen én is primadonna szeret-
tem volna lenni, de ezt a munkát 
is el kellett végezni valakinek. A 
forradalom előtt Ülkében taní-
tottam, majd áprilisban átvettem 
a színház kasszáját, raktárát. A 
népszínház 1992–93-ban meg-
szűnt, mivel nagyon megindult 
akkorra a pénz utáni hajsza. Elég 
sokat szomorkodtunk, hogy va-
jon nem lesz színháza többet Ud-
varhelynek?!

– Mindig is színházban szere-
tett volna dolgozni, vagy csak így 
hozta az élet?

– Igen, színművészetire ké-
szültem. Irodalmi versenyeket 
nyertem. Méhes György lánya ké-
szített egy interjút velem, amiben 
elmondtam: színésznő szeretnék 
lenni. Az egész családom nagy 
művészet- és színházrajongó volt. 

– Hogy alakult tovább?

– Egyszer csak felhívtak a he-
lyi tanácshoz, hogy nézzük meg: 
van-e igény színházra a városban. 
Egy kis „tanulmányt” kellett ír-
nunk Szász Mihálykó Attilával. 
A tanácsülés előtt egy órával szólt 
Attila, hogy nem tudja megírni, 
így rám hárult a feladat. Nem 
akartam elszalasztani ezt az alkal-
mat, így egy kockás lapra ráírtam a 
legfontosabb tudnivalókat: hiva-
tásos rendezőre és színészekre van 
szükség. Azt is beleírtam, hogy a 
színészeknek hivatali lakásra van 
szükségük, de az akkoriban még 
álom volt. Leadtam a tanácsnál, 
és egy hónap múlva kézhez kap-
tam a jóváhagyást: megszavazták 
a színház megalakulását. Micso-
da boldogság volt! Megjöttek a 
színészek, beindultak a próbafo-
lyamatok. Nem volt súgó, én el-
vállaltam, mivel elég volt tapasz-
talatom benne. Sok meghívott 
színész volt az első darabhoz, de 
az egyik szereplő nem vállalta, így 
rám hárult az ő szerepe. Érdekes, 
hogy a legelső mondat, ami az új 
színház színpadán elhangzott, az 
én számat hagyta el. Ez a Nem 
élhetek muzsikaszó nélkül című 

előadás volt. A nevem egyálta-
lán nem került fel a plakátra. In-
nen számítjuk a mostani színház 
megalakulását, a színészek pedig a 
következő évadtól. Volt olyan da-
rab, amiben játszottam, súgtam is, 
zajlott az élet. Öt éve éreztem azt, 
hogy már nem bírom tovább. 

– Saját szemszögéből nézve 
mesélne keveset a mostani színház 
emlékezetes pillanatairól? Jóról és 
rosszról egyaránt.

– Rettenetesen szerettem 
mindig a színházat, el sem tu-
dom mondani, mennyire. Ép-
pen ezért sok bántás ért. Sok-
szor „megborultam”, mivel 
pozitívumból és negatívumból 
is volt bennem rendesen. Volt 
olyan kollégám, aki azt mond-
ta: nem egy padban ültünk az 
iskolában. Nyersek voltak az 
emberek a társulat alakulása-
kor, a népszínházas tagok pedig 
kispadosok voltak a képzett szí-
nészekhez viszonyítva. Ezt érez-
tették is. Rengeteg kellemes és 
ugyanakkor rossz tapasztalat-
ban is volt részem. Együtt men-
tünk végig a próbafolyamtokon, 
együtt tanultuk meg, hogy a 
színpadi mű egy alkotás. Sú-
góként nehezemre esett, hogy 
mindig rossz visszajelzéseket 
kaptam: ha jól csináltam, nem 
mondtak semmit, ha meg rosz-
szul, akkor mindig engem te-
remtettek le. Ez természetes, 
mivel a darab színpadra állí-

tása alkotás. Olyan mint egy 
szülés. Olyan jó előadások is 
voltak, hogy képtelen lettem 
volna súgni. Annyira beleéltem 
magam a színházasdiba, hogy 
sokszor napokig nem aludtam. 
Az utóbbi időben már nem kell 
súgni, a színészek rutinosab-
bak, ügyesebbek. 

– Össze tudja hasonlítani a 
népszínházat a mostanival?

– A népszínházban szaba-
don szálltunk, most inkább 
röghöz kötöttek vagyunk. Mi-
vel a régi intézményben ama-
tőrök voltak, munka után dol-
goztunk. Most meg hétvégén is 
dolgozik legtöbbször minden-
ki. A mostani már nagyon ko-
moly, mindene megvan, amitől 
tud működni az intézmény. A 
mostani nem tartogat ugyan 
annyi élményt, de a tudatossága 
miatt sínen van. 

– A kasszában végzett munka 
milyen nehézségekkel járt?

– Érdekes, hogy az utolsóból 
én lettem gyakorlatilag a színház 
„első” embere, mivel velem talál-
koznak leghamarabb. Sok nehéz-
séggel jár, mert a mai napig sem 
tudják sokan, mi a különbség a 
bérlet és a jegy között. Ebből adó-
dóan sok konfliktus származott. 
A számítógépes program az ele-
jén egy helyet háromszor adott el. 
Jelenleg azt a terminust használ-

ni, hogy „helyfoglalás” felesleges, 
mivel a program fél hétig tartja 
a helyeket, amik késés esetén el-
úsznak. Jó kis nyugdíjas állás len-
ne, ha nem kellene ülnöm. Beteg 
lettem a sok üléstől, problémáim 
vannak a hátgerincemmel.

– Ezért távozik az intéz-
ménytől?

– Nem tudok ülőmunkát vé-
gezni. A nyaki gerincemmel baj 
van, szédülök, rosszul vagyok. Ez 
öt éve kezdődött. Nem foglalkoz-
tam semmivel, csak a színházzal, 
ez most sajnos meghozta a keserű 
gyümölcsét. 

– Mihez kezd most?

– Egyetlen perc sem fog 
eltelni, hogy ne jusson eszem-
be a színház. Van otthon egy 
udvarom, virágoskertet vará-
zsoltam belőle. Imádok varr-
ni, lehet hogy korongozni is 
fogok. Amire nem volt időm, 
mindent kipróbálok. Főzők és 
az uramat rendezem. Rádiót 
hallgatok, fülhallgatóval hall-
gatom Márait és Wass Albert 
hangoskönyveit, hisz a szemem 
már nem jó olvasásra. Nyugodt, 
fiatal nyugdíjaskort képzelek 
el, de magától a Tomcsa Sándor 
Színháztól sosem szakadok el. 
Rengeteg tervem van: az is le-
het, hogy balett táncos leszek!

Antalfi József
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Búcsúzik az intézmény „első” embere. Sosem szakad el a színháztól fotó: ifj. haáz sándor

Interjú
BúcSú A TárSulATTól

Nyugdíjba vonul a színház „első” embere 



Az Erdélyi Magyar Közműve-
lődési Egyesület (EMKE) ok-
levéllel tüntette ki Tamás Zol-
tán tanár-igazgatót kulturális 
értékteremtő és értékmentő 
munkásságának elismerése-
ként. A pedagógus hétfő dél-
után Felsőboldogfalván vette át 
az elismerő oklevelet.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az erdélyi Oscar-díjnak is 
nevezett regionális díjat 
minden évben az EMKE 

elnökségi tagjai által javasolt sze-
mélyeknek ítélik oda. A díjazás-
ban olyan személyek részesülhet-
nek, akik mindennapi tevékeny-
ségük mellett a közművelődés 
terén is nagyot alkottak. A díjat 
jelképező szobrok Venczel Árpád 
szobrászművész, restaurátor Pa-
rasztmadonna című alkotásának 
kicsinyített másolatai. Az okleve-
leket Venczel Attila képzőművész, 
díszlet- és jelmeztervező készíti 
Imecs László festő-grafikus tervei 
alapján. 

Az udvarhelyi születésű Tamás 
Zoltánt sokan jeles sportember-
ként ismerik, hiszen futbalozott, 
azazhogy kapuskodott (több mint 
kétszáz labdarúgó-mérkőzést tud 
maga mögött), majd játékveze-
tő lett, edzősködött (2006-tól 
UEFA B licences labdarúgóedző), 

testnevelő tanárként is dolgozott, 
1986-tól a felsőboldogfalvi Fülöp 
Áron Általános Iskola pedagógu-
sa, 1989 után ennek igazgatója, 
ezzel párhuzamosan a Hargita 
Megyei Labdarúgó Szövettség 
elnöke. A sportban kifejtett te-
vékenységéért, a labdarúgás fej-
lesztésében véghezvitt több évti-
zedes munkásságáért többször is 
díjazta a Hargita Megyei Sport-
igazgatóság.

Az igazgató-buszsofőr
Tamás Zoltán pedagógusi 

munkáját is elismerték, ezt bi-
zonyítja a tanügyi érdemfokozat 
tizenkilenc éven keresztül, az is-
kola vezetésében elért eredmé-
nyeiért pedig 2010-ben a a Har-
gita Megyei Tanfelügyelőség Pro 
Educatione-díjban részesítette. A 
tanár-igazgató, 1993-as megala-
kulásától a felsőboldogfalvi Fülöp 
Áron Közművelődési Egyesület 
„mindenese”: elnöke, önkéntese, 
szervezője, adminisztrátora, ha 
szüksége,s buszsofőrje is a szerve-
zetnek. Az egyesület megalakulása-
kor felvállalta „az utolsó hegedős”, 
Fülöp Áron költő és könyvtáros 
örökségének ápolását, szellemi ér-
tékeinek átörökítését a fiatal nem-
zedékek számára. A munka elisme-
réseként a Fülöp Áron Közműve-
lődési Egyesület tagsága 2009-ben 
a magyar kultúra napján megkapta 

az Udvarhelyszék Kultúrájáért 
Közösségi díjat. A pedagógus kul-
turális értékteremtő és értékmentő 
munkásságát legutóbb az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
is elismerte.

– Minden elismerésnek le-
het örülni, az az igazság, hogy 
jólesett, bár amikor megtudtam, 
hogy kolozsvári kuratórium a 
díjra javasolt, szóltam, hogy nem 
tartom magamat érdemesnek 
erre. Úgy éreztem, vannak mások 
is, akik ezt az elismerést jobban 
megérdemlik, de végül eleget 
tettem a kérésnek és beküldtem 
egy önéletrajzot – nyilatkozta la-
punknak a díjazott.

Az elismerő oklevelet hétfő 
délután Beder Tibor az EMKE 
elnökségi tagja adta át, laudációt 
mondott Szőcs Endre, a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont igazgatója.

Védeni és szolgálni
Tamás Zoltán 1956. szep-

tember 20–án született 
Székelyudvarhelyen, a történe-
lem szakos tanár, Tamás Géza és 
a néhai tisztviselőasszony, Tamás 
Hajnal gyermekeként. Tanulmá-
nyait a 4-es számú Általános Is-
kolában kezdte (a mai Palló Imre 
Művészeti Szakközépiskola Petőfi 
utcai épülete, valamint a kő- és 
agyagipari iskola), majd a Tamási 
Áron Gimnáziumban folytatta. 
Innen az aktív sportoláson keresz-
tül egyenes út vezetett a bukaresti 
Testnevelési és Sport Nemzeti 
Akadémiára.

1970 és 1990 között I., II., 
III. osztályú csapatokban (Spor-
tul Studenţesc, CSU Galac, 
Székelyudvarhely) védett, köz-
ben megszerezte a labdarúgó 
játékvezetői minősítést is, az I. 
osztályban 1985–1995 között 
bíráskodott. 1987–1997 között 
a székelyudvarhelyi ifi csapat 

edzője volt, ezt követően országos 
ellenőr labdarúgásban, a Hargi-
ta Megyei Labdarúgó Szövetség 
elnöke, 2005–2007 között az 
SK Székelyudvarhely háromszo-
ros országos bajnok teremlab-
darúgó csapatának alelnöke a 
Székelyudvarhelyi Pro Sport Ala-
pítvány kuratóriumának tagja, 
megyei tanácsos, a tanügyi szakbi-
zottság titkára, a Hargita Megyei 

Hagyományőrzési Forrásközpont 
vezetőtanácsának tagja.

A Felsőboldogfalva című 
kiadvány felelős szerkesztője, 
tapasztalatcserék, könyvbemu-
tatók, sportrendezvények szer-
vezője. Ugyanakkor az iskola a 
tanügyminisztérium által kiemelt 
minőségű intézményei közé tarto-
zott az 1996–1997-es tanévben, 
amikor még létezett ez a cím.
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Erdélyi Oscar-díjat kapott Tamás Zoltán

Az elismerő oklevelet Beder Tibor EMKE elnökségi tag adta át

Körkép
társadalom
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A kedvezőtlen adottságú, 
hegyvidéki térségekben ne-
velt fejőstehenek után járó 
támogatások kifizetésével na-
pokon belül 1,86 millió euróval 
gyarapszik a Hargita megyei 
tehéntartó gazdák bankszám-
lája. A túligénylés miatti visz-
szaosztás nyomán az állattar-
tó gazdák 86,37 euróra, azaz 
közel 380 lejes támogatás-
ra jogosultak. Megyénkben 
mindezt 5800 gazda több mint 
23 ezer fős állományra kapja.

domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Anapokban utalja a kifize-
tési ügynökség a Hargita 
megyei fejőstehéntartó 

gazdák számlájára a 2011. évre 
vonatkozó hegyvidéki fejőste-
hén-támogatást – hívja fel az 
állattenyésztő gazdák figyelmét 
tegnap lapunkhoz eljuttatott 
közleményében a Hargita Me-
gyei Mezőgazdasági Kifizeté-
si és Intervenciós Ügynökség 
(APIA).

Leszögezik, a mezőgazdasági 
minisztérium az Európai Unió 
agrárpolitikájával összhangban 
közösségi forrásból biztosítja a 
gazdálkodóknak szánt támoga-
tást.

Haschi András, a kifizeté-
si ügynökség Hargita megyei 
igazgatója szerint nem késtek a 
pénzek folyósításával, a fejőste-
héntartó gazdáknak szánt támo-
gatás kifizetésének utolsó határ-
ideje ugyanis – a 2010/755-ös 
kormányhatározat értelmében 
– folyó év június 30-a.

A tavaly benyújtott kérelmek 
alapján országos szinten 74 911 
hátrányos fekvésű hegyvidéki 
övezetben gazdálkodó fejőste-
héntartó részesülhet támoga-
tásban. Az általuk igényelt 257 
ezer fő állat után a szaktárca a 
napokban több mint 21,12 mil-
lió euró kifizetését hagyta jóvá. 
Egy gazda legkevesebb két és 
legtöbb tizenöt tehénre kérhe-
tett támogatást.

Hargita megyében a kifi-
zetési ügynökség munkatársai 
összesen 6500 támogatási ké-
relmet jegyeztek, ám az utóla-
gos helyszíni és adminisztrációs 
ellenőrzések nyomán csupán 
5831 fejőstehéntartó jogi és ma-
gánszemély támogatási kérelmét 
hagyták jóvá, összesen 23 558 
fős fejőstehén- állományra.

Haschi András szerint a 
Hargita megyei gazdák ennek 
ellenére is 1,86 millió euró, azaz 
több mint 8 millió lej támoga-
tásban részesülnek, ami a teljes 
országos támogatási keretösszeg 
közel 9 százaléka.

Az ellenőrzések során ta-
pasztalt legtöbb rendellenesség 
egyébként a tejkvóta hiányára, 
illetve a keresztellenőrzések so-
rán felmerült elégtelenségekre 
volt visszavezethető.

– Ilyen volt például, ha a tá-
mogatásra jelölt fejőstehénnek 
nem volt borja, vagy ha a gazda 
a bejelölt öt tehén helyett az is-
tállójában csak négyet tudott 
felmutatni, vagy megfelelő do-
kumentummal igazolni – vázol-
ta a támogatási jog elvesztésének 
leggyakoribb okait Haschi.

380 lejt kApnAk állAtonként A gAzdák

Utalják 
a fejőstehén-támogatást

nyolcAdikosok záróvizsgájA

Bekamerázzáka vizsgatermeket
vizsgára készülnek a nyolcadik 
osztályt végzett diákok. A záró-
vizsgára ma még lehet iratkozni. 

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Jövő héten kezdődik a nyolca-
dik osztályosok záróvizsgája. 
Bár a beiratkozás ma még tart, 

a tanfelügyelőség a nyolcadikosok 
beiskolázási adatai alapján mintegy 
3000 résztvevőre számít. A korábbi 
években nyolcadik osztályt végzett 
tanulók ugyanis most nem állhatnak 
vizsgára. 

Hargita megye 98 jogi szemé-
lyiséggel rendelkező iskolájában, 
103 helyen írják meg dolgozatai-
kat a diákok. A legtöbb esetben az 

iskolák alegységeiből a központ-
ba viszik vizsgázni a gyerekeket, 
de vannak kivételek is: például 
a siménfalvi iskolához tartozó 
Kobátfalván és Rugonfalván is 
rendeznek vizsgát, továbbá a 
Gyergyóújfaluhoz tartozó tekerő-
pataki és a Farkaslakához tartozó 
székelyszentléleki nyolcadikosok 
otthon vizsgáznak.

Az előző évek gyakorlatától elté-
rően, idén a nyolcadikosok vizsgater-
meit is be kell kamerázni. A költsé-
geket az iskoláknak maguknak kell 
kigazdálkodniuk.

A záróvizsga és az 5–8. osztályos 
átlagjegy fele-fele arányban számít 
a középiskolába való felvételi jegy 
kiszámításánál. Amennyiben valaki-
nek nem sikerül a záróvizsgája, az au-

gusztusi pótvizsgán újra próbálkoz-
hat. A sikeresen pótvizsgázók a szep-
temberi, utolsó elosztáson vesznek 
részt és foglalhatják el a középiskolák 
fennmaradó helyeit. Annak, akinek 
a pótvizsgája sem sikerül, meg kell 
ismételnie a nyolcadik osztályt.

A záróvizsga csak írásbeli pró-
bákból áll: június 25-én a román 
nyelv és irodalom, 26-án a magyar 
nyelv és irodalom, 27-én pedig a ma-
tematikavizsgát tartják.

Az eredményeket 29-én délután 
2 óráig kell kifüggeszteni, az óváso-
kat pedig ugyanaznap este 6 óráig 
lehet letenni. Az újrajavítás után a 
végleges eredményeket július 2-án 
közlik.

Hargita megyében egyetlen javí-
tóközpont lesz.

kiderült, kik és mire költhetik el 
a két, egyenként 50 ezer lejnyi 
támogatást jelentő „sörpénzt”. 
A Heineken románia által kö-
zösségfejlesztésre kiírt pályázat 
nyomán a megyei mentőszolgá-
lat szakemberei átfogó elsőse-
gély-nyújtási képzéseket tarta-
nak, illetve az élő erdély egye-
sület jóvoltából virtuális túrákon 
járhatják majd be az érdeklődők 
csíkszereda és környéke neve-
zetességeit.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

AHeineken cégcsoport idén 
négy romániai városban 
hirdetett május elején helyi 

közösségeket támogató, egyenként 
50 ezer lej értékű finanszírozást je-
lentő pályázatokat, ott ahol gyártó-
palackozó egységei jelen vannak. 
Így a cégcsoport nemzetközi szintű, 
Brewing a Better Future név alatt 
futó, társadalmi felelősségvállalási 
projektjének részeként idén Csík-
szeredában, Konstancán, Krajován 
és Marosvásárhelyen pályázhattak 
helyi civilszervezetek, alapítványok, 
közintézmények.

Csíkszeredából tíz pályázat érke-
zett a kiírásra, a programot lebonyo-
lító, CSR Nest Egyesület által felkért 
szakértők elbírálása alapján tegnap 
nyerteseket hirdetett a Heineken 
nevében Paul Wood, a csíki sörgyár 
igazgatója.

Az eredmények alapján az 
egyetlen közintézményként pályá-
zó Hargita megyei mentőszolgálat 
a helyi lakosok elsősegély-nyújtási 
képzéseire költhet 50 ezer lejt a 
közeljövőben. A másik nyertes, az 
Élő Erdély Egyesület pedig ugyan-
ekkora összegből gömbpanorámás 
módszerrel kialakított honlapot 
készíthet Szereda és környéke neve-
zetességeiről.

– Idén jobb pályázatokat kap-
tunk, mint tavaly, ezért nehéz volt 
dönteni, átvitt értelemben fogalmaz-
va: mondhatni centik döntötték el a 
nyertesek kilétét – nyilatkozta Sergiu 
Sebeşi, a Heineken megbízásából a 
programot gyakorlatba ültető egye-
sület elnöke.

Péter Szilárd, a megyei mentő-
szolgálat igazgatója röviden ismer-
tette a nyertes projekt mibenlétét: a 
Heinekentől kapott finanszírozás-
nak köszönhetően széles körű első-
segélynyújtó oktatásban részesülhet-
nek a város lakosai.

– Régi álmom egy hatékony 
elsősegélynyújtó képzés beindítá-
sa a térségben, hiszen munkánk 
során sokszor tapasztaltuk, hogy 
némely beteg élete szakképzett el-
sősegélynyújtással megmenthető 
lett volna, ám ennek hiányában 
sajnos már elhunyt a páciens, ami-
re a mentősöknek sikerült eljut-
niuk a helyszínre   – nyilatkozta 
Péter Szilárd.

Az Élő Erdély Egyesület gömb-
panorámás honlapja a város és 
közvetlen környéke turisztikai ob-
jektumait hivatott népszerűsíteni, a 
világháló segítségével majd a látoga-
tók virtuális sétát tehetnek a megye-
székhelyen.

– Az alapötlet értelmében 
Csíkszeredának korszerű honlapja 
lesz, amely vizuális hangulatokban 
és hatásokban vonzó és kellemes a 
szemnek. Egyelőre ötven célpontot 
jelöltünk meg, jellegzetes épülete-
ket, helyszíneket, de a közterekről is 
készül majd gömbpanoráma, amely 
segítségével virtuális sétára, városné-
zésre indulhat a látogató. Ugyanak-
kor arra számítunk, hogy a lakosság 
is részt vesz majd a honlapépítésben, 
például hagyományos csíkszéki re-
cepteket küldhetnek be, de igyek-
szünk gyűjteni régi fényképeket, ké-
peslapokat, melyeket szintén meg-
jelenítünk az oldalon – számolt be 
Boda Szabolcs, az Élő Erdély Egye-
sület elnöke.

gAzdárA tAlált A Heineken áltAl felAjánlott százezer lej

Gömbpanoráma és elsősegély

Paul Wood (balról) és Péter Szilárd. Az elsősegélyképzést segítenék fotó: balázs árpád
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Szakközépiskola
XIII. F. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 
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SzületéSnapi beSzélgetéS

Egy nép nem mondhat
2012. június 16-án, szomba-
ton ünnepelték Csíksomlyón, 
a Csibész alapítvány haszná-
latában lévő szülői házukban 
75. születésnapjukat a Fodor-
testvérek: Fodor imre és Fo-
dor pál. Családtagok, rokonok, 
barátok körében emlékeztek az 
elmúlt évtizedekre, s kirándul-
tak együtt a Somlyó-patakára, 
Fodor imre egyik legkedvesebb 
helyére. „Még az esküvői ün-
nepségemet is ott tartottam” 
– idézte fel Marosvásárhely 
egykori polgármestere, akivel 
szülőföldjéről, családjáról, nem 
utolsósorban napi politikáról 
beszélgettünk.

– A Somlyó-patakán kí-
vül vannak más kedvenc helyei 
Csíksomlyón vagy környékén?

– A csíksomlyói Nyereghez is 
szép emlékek fűznek: ott nagyon 
sok időt töltöttem. Télen házilag 
készített sílécekkel próbáltunk 
sízni szinte mindennap, nyáron 
pedig köménymagot szedtünk, 
gombát, nagyon sok volt arrafelé. 
Később tizenéven át egy körül-
belül huszonöt tagú csoportot 
vittem ki minden télen a Csicsói-
Hargitára, Hargitafürdőre, és ott 
síztünk és buliztunk. Ott tanul-
tam meg például, hogy milyen jól 
lehet havon táncolni...

– Ez hányas években volt? 

– Hát ez ’75-től a fordulóig, 
’89-ig.

– És az emlékezetes esküvő, 
amelyet a Somlyó-patakánál ün-
nepelt?

– Az 1975-ben volt, a második 
házasságkötésemkor. Nem titok: 
az első feleségem, akivel mai na-
pig jó a viszonyunk, szász nő volt. 
Ő ki akart telepedni, én meg nem. 
Én ebben a kérdésben soha meg 
nem inogtam, soha nem kérdő-
jeleztem meg, hogy mi a teendő. 
Nekünk itt kell maradnunk. Ettől 
függ az erdélyi magyarság jövője, 

hogy itt maradunk, vagy megfu-
tamodunk, mint a szászok.

– Hogyan látja ma, mit jelen-
tett önnek a csíksomlyói indíttatás?

– Csíksomlyó különleges hely 
volt. Olyan fészekben nőttem fel, 
hogy akkor a zárdába mi haza-
mentünk. Szomszédságunkban 
volt a Kalot, és én Palkóval jár-
tam abba az iskolába is, ami az 
árvaházban működött. Ismertük 
a falustársakat, az ügyes gazdákat, 
nekem Hajdu Leánder ferences 
atya mellett ők voltak a példaké-
peim: Bartalis Imre vagy az idős 
Csiszér Jóska bácsi vagy Petres 
Károly. Amikor édesanyámat te-
mettük, jöttünk le a temetőből, s 
Petres Jóska, aki cipész volt, kiál-
lott a kapuja elé egy pár cipővel, 
hogy hát ha nem sért meg, ő ezt 
rendelésre csinálta, s egyikünk 
nem-e fogadná el a cipőt... Cipőt 
talán soha nem emlegettek annyit. 
A Palkóé lett. Ugyanakkor a csíki 
EMGE-nek, az Erdélyi Magyar 
Gazdák Egyesületének ott volt a 
központja a mi házunkban. Édes-
apám telepítette Csíkba a Gül 
Baba pityókát és az ozsdolai bú-
zát, és jártuk édesapámmal a fal-
vakat. Az utolsó, 1947-es EMGE-
naptárat, emlékszem, nagy hideg-
ben, hátizsákban hordtuk szét.

Tehát, hogyha felelnem kell, 
hogy mit jelent Csíksomlyó és 
az indíttatás, akkor nagyképűen, 

de muszáj kimondjam, különben 
nem lehet megérteni az egész élet-
vitelemet, hogy Csíksomlyó 17 
éves koromra kialakított bennem 
egy olyan életszemléletet, amiben 
soha nem inogtam meg. Mond-
hatnám azt is, hogy nekem 17 
éves korom óta a világ dolgairól 
nem változott a véleményem. Mi 
vakációkban mindig dolgoztunk, 
s aztán Palkóval tekeregtünk Er-
délyben ide-oda. Elmentünk töb-
ben kerékpárral Esztelnekre, aho-
vá a ferences barátoknak vittünk 
élelmet, amit küldtek az emberek, 
abban az időszakban, amikor ül-
dözték a ferenceseket. Tehát ezt 
kaptam én Somlyótól, ezt a ki-
kristályosodott, biztonságos élet-
szemléletet. És még egy dolgot, 
ami lényegében egy nagyon rövid 
mondatban összefoglalható: mit 
lehet tenni azért, hogy megmarad-
junk. 17 éves korom óta ez kísért 
végig, így maradtam itt, így vállal-
tam a közösségi munkát, így pró-
báltam az embereket meggyőzni, 
hogy ne menjenek el, próbáltam 
elmondani, hogy mit jelent ez. Én 
az Istentől sosem kértem egyebet, 
csak azt, hogy a közösségünk va-
lahogy úszná meg.

– Ez az életszemlélet Csík som-
lyónak és családjának, az édesapja 
példájának is köszönhető?

– Édesapám tanított minket 
rendszeresen magyar történelem-
re, földrajzra és német nyelvre, ez 
azért nekünk sokat számított.

– Az édesapja1 tevékenysége 
mennyire nyomta rá a bélyegét a 
család életére?

– Az első rész lényegtelen: ak-
kor szinte mindenkiből kulákot 
csináltak, osztályellenséget, és 
megterheltek mindenféle beszol-
gáltatással. Ezt persze más is érez-
te, nemcsak mi. A gimnáziumban 
általában a tanárok és a diákok 
nagyon rendesek voltak, de azért 
volt néhány diák, aki pimaszko-
dott. Ha most visszatekintek, 
semmiség, de akkor rosszulesett. 

Például egy diákbálban leállítot-
ták a zenét, s ránk kiabáltak, hogy 
menjünk innen, mert nincs mit 
keressünk ott. Kiállítottak a gim-
názium diáksága elé, s ott szidtak. 
De ezek semmiségek. Másoknak 
még nehezebb volt. Sok nagyon 
ügyes diákot kiraktak a gimnázi-
umból. Kisütötték, hogy tizenegy 
„osztályellenségből” csak három 
maradhat az iskola tanulója. A 
legjobb tanulmányi átlaga Pal-
kónak, a testvéremnek volt, a 
második volt egy kislány, akinek 
nem emlékszem a nevére, és én 
voltam a harmadik tizenegyünk 
közül, a többieket kirúgták. Ők 
Brassóban vagy Petrozsényben 
végeztek. De hát ezek csak bol-
hacsípések voltak, az igazi ne-
hézségeink 1957-ben kezdődtek, 
amikor édesapámat letartóztat-
ták. Engem is kihallgattak. Min-
denünket elkobozták, a házat el 
kellett hagynunk. Édesanyám a 
sok bajba belepusztult, 1959-ben 
meghalt. Most írta egy régi isme-
rős2 Mosonmagyaróvárról, hogy 
jött egyszer haza az édesanyja, és 
azt mondta, hogy „egy olyan te-
metésről jövök, amelyik felért egy 
tüntetéssel.” Ez volt az édesanyám 
temetése, amelyen elénekeltük, 
hogy „Nagyasszonyunk, hazánk 
reménye...”.

– Végül is mindketten mérnö-
kök lettek?

– Én mindig az szerettem vol-
na lenni, Palkó viszont jogásznak 
készült. Benne is volt a vénájában 
a jogászság, mint Pál Gábornak, 
akinek az édesanyja szintén Fo-
dor-lány volt, s még nagyapám, 
dédapám és ükapám is jogász volt, 
jobb lett volna neki, hogy jogász 
legyen. De mivel akkor ez a mes-
terség összefüggött a politikával, 
ő is műegyetemre jelentkezett.

– Édesapjuk mérnök volt, tehát 
a műszaki tudományok sem álltak 
távol önöktől... Mindketten Buka-
restben végeztek?

– Igen, csak nem ugyanazon a 
karon. Ötödév végén kirúgtak, de 
hát kirúgtak volna hamarabb is, ha 
Kolozsváron vagy Vásárhelyen va-
gyunk egyetemisták. Akkor mun-
kások lettünk Vajdahunyadon, 
mindaddig, amíg öt évvel később 
a politikai foglyokat hazaenged-
ték. Akkor megengedték, hogy 
újrajárjuk az ötödévet. Ez volt 
’64-ben, s ’65-ben végeztünk. A 
tanáraim bevittek egy vízenerge-
tikai kutató- és tervezőintézetbe, 
mert szerettek volna asszisztens-
nek visszatartani, de két évre rá 
otthagytam Bukarestet és az inté-
zetet is, és szerény munkahelyre, 
Vásárhelyre jöttem.

– Mi vonzotta Vásárhelyre? 
Voltak családi kötelékek is?

– Erdély vonzott. Abból in-
dultam ki, hogy valahova vissza, 
Erdélybe. És Vásárhelyen talál-
tam állást.

– 1967-ben, a megyésítés előtt, 
a Maros Magyar Autonóm Tar-
tomány idején Marosvásárhely 
még teljesen más város volt. Akkor 
biztosan nem gondolta, hogy egy-
szer majd ön lesz a polgármestere, 
és sajnos egyelőre úgy néz ki, hogy 
utolsó magyar polgármestere. Hogy 
látja most vásárhelyiként, volt pol-
gármesterként, lehet ezen valaha 
változtatni?

– Valaha igen... Nekem sze-
memre vetették, hogy nem 
nyertem meg a választásokat, ha 
Johannis megnyerte Szebenben. 
S erre azt mondtam, hogy ha 
mi is úgy elfogyunk itt, mint 
Johannisék Szebenben, akkor 
nekünk is lesz magyar polgármes-
terünk. Egyelőre itt nagyon feszé-
lyezett hangulat van, a románok 
nagyon rájátszanak a nacionalista 
kártyára, de bennünk is nagyon 
sok a hiba. Dél-Tirolban is van-
nak politikai pártok, de amikor 
választások vannak, akkor ösz-
szehangolnak mindent, az utolsó 
szavazatig. Amit itt mi csinálunk, 
az több mint bűn. Nem szabad 
elárulnod a fajtádat, a közössége-
det, a családodat egyéni ambíció-
kért. Mert ezek közül a csoporto-
sulások közül mindegyik azt nézi, 
hogy miben tud bizonyos fokú 
hatalmat elérni. De hát hol va-
gyunk mi a hatalomtól!? A szét-
húzás miatt a magyarok egyszerű-
en nem mentek szavazni, és akik 
elmentek, azoknak a szavazatai 
megoszlottak. Nem értem, hogy 
nem tudott legalább ez az úgy-
mond nemzeti vonal összefogni. 
A vásárhelyi RMDSZ pedig vé-
leményem szerint alapból rosszul 
indult. Ők átörökölték a Magyar 
Népi Szövetség simulékony poli-
tikáját, és ezt művelték végig, na-
gyon kevés eredménnyel. Azt az 
eredményt, amit elértek, elérték 
volna a magyarok amúgy is, ala-
nyi jogon is, az európai fölzárkó-
zás útján is. De Székelyföldön, és 
itt Vásárhelyen is megszerveztük 
azt a népszavazást, ami Trianon 
óta még mindig az első és utolsó 
ilyen jellegű véleménynyilvánítás, 
még ha nem ismerték el hivata-
losan. Én mutattam be ennek az 
eredményét Brüsszelben az Euró-
pai Parlament elnökének és veze-
tőségének, és ők ezt nagyon jónak 
találták, és azt mondták, ez példa 
másoknak is. De én tudom, ugye 
akkor a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke voltam, hogy mennyire 
nehéz volt főleg Marosszéken. 
Sokkal jobb volt a helyzet Csík-
ban, mert például Ráduly Róbert 
is RMDSZ-es, de innen nézve 
van benne egy sokkal pozitívabb 
politikai vonalvezetés.

– Autonómabb talán?

– S nem nyel le mindent, 
ahogy a szentgyörgyi sem, Antal 
Árpád. De hát nálunk, Marosvá-
sárhelyen semmi sem számít. In-
kább elveszítenek egy tanácsosi 
posztot, de oda nem engednek 
be mást.A Fodor-ikrek 75 évesen

Fodor Imre, a régi

hargitanépe



– Ezzel részben át is tértünk a 
Székely Nemzeti Tanácsban folyta-
tott tevékenységére. Ha jól tudom, 
ez a brüsszeli beszámoló 2007-ben 
volt. Azóta hogyan alakult az ön 
politikai pályája?

– Én egy évvel ezelőtt már 
nem jelöltettem magam semmiféle 
tisztségre. De addig a marosszéki 
tanácsnak voltam az elnöke, meg 
az állandó bizottságának a tagja. 
Most a legfontosabbnak azt a kez-
deményezést tartom, amit elindí-
tott a Székely Nemzeti Tanács: az 
az egymillió aláírás reálisabb do-
lognak tűnik, mint gondolnánk. A 
hét országból gyűjtendő egymillió 
aláírásnak az lehet az eredménye, 
hogy az Európai Unió jogi keret-
be foglalja az őshonos nemzeti 
kisebbségek jogait. Ez a kezdemé-
nyezés nagy lélegzetvételű, de ezt 
kell csinálni. Egy nép nem mond-
hat le önmagáról. Nem mondhat-
juk, hogy most már az öngyilkos-
ság a következő lépés. És ebben az 
autonómia is benne van.

– Úgy látom, hogy a legjobban az 
hiányzik az autonómiatörekvéseink-
ből, azért nem tudunk eléggé mellé-
állni azoknak, akik valóban konkrét 
lépéseket tesznek, mert a rendszervál-
tás után elveszett a hazafiságunk, a 
saját népünknek a szeretete. 

– Így van. De már így indul-
tunk. Domokos Géza berendelte 
az embereket Bukarestbe, hogy ott 
kell megalakítani az RMDSZ-t, 
mert ő ott van, és milyen jóban 
van Iliescuval. A kolozsvári első 
konferenciaszerűségen is már ér-
ződött, hogy ilyen a vonalveze-
tés... Engem például az sodort az 
aktív politizálás szélére, azért nem 
jelöltek utána, mert 2003-ban 
Szatmáron, a kongresszuson azt 
mondtam, nem igaz, hogy nem 
lehet az embereket integrálni. És 
hogy Tőkés Lászlót nem szabad 
kirekeszteni, mert ebből baj lesz. 
És nem ez lett? Tudja, sokféle 
hűség van. Én például a hűséget a 
szerelemben nem találom annyira 
fontosnak, minthogy a népedhez 
maradj hű. Az bűn szerintem, ha 
akkor hagyod cserben a közössé-

gedet, amikor bajban van. És most 
is ez az egész politizálás abból áll, 
hogy aki bírja, marja. Egyszerűen 
ez egy üres hatalmi harc.

– A Székely Nemzeti Tanács-
ban tevékenykedik ma is? 

– Igen, csak nincs tisztségem.

– Visszatérve a marosvásár-
helyi polgármesterségéhez: olyan 
fontos volt az az időszak, és olyan 
gyakran emlegetjük utólag is, hogy 
meglepődtem, amikor az interjúra 
készülve magamban is tisztáztam, 
mindössze négy év polgármesteri és 
négy év alpolgármesteri tevékeny-
ségről van szó. Mit tart a legfonto-
sabbnak ezekből az évekből?

– Elnyertünk egy 27 millió 
eurós előcsatlakozási, SAPARD-
tőkét, amellyel rehabilitáltuk az 
egész vízgazdaságot, a gyártást és 
feldolgozást. Ez volt a legnagyobb 
anyagi megvalósítás. Ezenkívül 
természetesen egy csomó infrast-
rukturális munkát kezdtünk el, 
keveset tudtunk befejezni. 

Két más természetű dolog-
ban is úttörők voltunk országos 
viszonylatban, ezért az ügyész-
ség vizsgálatokat indított el. Az 
egyik a magyar nyelv használa-
ta a közigazgatásban. Nagyon 
fontosnak tartom ugyanis a 
kétnyelvűség kiharcolása, életbe 
ültetése terén folytatott törekvé-
seinket. Nagy volt a visszhangja, 
berendeltek a miniszterelnök-
höz ezért, és lejött Vásárhelyre 
a belügyminiszter. Úgy gondo-
lom, eredményesen küzdöttünk. 
A másik, hogy első voltam, aki 
visszajuttattam az ingatlanokat 
a korábbi tulajdonosoknak, főleg 
az egyházaknak, de magánembe-
reknek is. Na, ezekért is pereltek. 
Elindítottuk a Marosvásárhelyi 
Napokat, Mátyás királynak a Vá-
sárhelyre vonatkozó kiváltságle-
velére emlékezve határoztuk meg 
az időpontját, és két évvel ezelőtt 
megváltoztatták a dátumát. Nem 
értem, hogyan fogadhatta el a ta-
nács. Itt nálunk azért fontos volt 
az ünnepelés, mert a magyarok 
90 után kicsit meg voltak szep-

penve, úgyhogy ez új életerőt 
adott nekik. 

– És mi volt a legnehezebb? 

– Megint nagyképű leszek, 
de muszáj kimondjam: attól a 
perctől kezdve, hogy elfoglaltam 
a polgármesteri tisztséget, ne-
kem semmi sem volt nehéz vagy 
fárasztó. Úgy éreztem, mintha 
belém épült volna valami, ami 
hajt, és úgy istenigazából sem-
mi sem tűnt nehéznek. Ezek az 
ügyészségi dolgok persze nem 
voltak könnyűek, de én azt gon-
doltam, hogy aki a polgármesteri 
tisztséget vállalja, annak ezt is 
vállalnia kell. Ami nagyon ne-
héz volt, az azután következett. 
Alpolgármesternek lenni is ne-
héz volt, de aztán a magyarok 
közötti viszálykodást elviselni 
még nehezebb. 2000-ben több 
mint 38 ezer szavazatot kaptam, 
és 168 szavazattal veszítettem el 
a választásokat. Ugyanakkor volt 
egy diverziós banda, amely 700 
szavazatot szerzett, a Magyar 
Liberális Párt. Igazából meg sem 
fordult senkinek a fejében, hogy 
veszíteni fogok, annyira biztosak 
voltunk a győzelemben, főként 
azért, mert engem egyöntetűen 
jelöltek a magyar szervezetek. 
Mi akkor azt hittük, hogy több-
ségben vagyunk, de már nem 
voltunk...

Még azt is elmondom, hogy 
engem lelkileg segített ikeröcsém 
gondoskodó szeretete, és az, hogy 
egy évvel ezelőtt, 2011-ben kitün-
tettek, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztjét kaptam 
meg kisebbségi tevékenységemért. 
És kaptam Wass Albert-díjat is. 

– Családja?

– A második feleségem ízig-vérig 
csíki, Csutak lány, a nagyapja Csíkrá-
koson volt tanító, édesapja Csutak 
Gábor pedig jogász. Két fiunk van, 
Elek és András, és öt unokánk. Fe-
leségem mindenben segített, fiaink 
pedig, hála Istennek, itthon vannak.

– Mire vágyik?

– Hogy maradjunk meg. 
Hogy később se járjunk úgy, mint 
a szászok. És természetesen, hogy 
legalább a választások idején ne 
legyen ez a kicsinyes, ostoba és ká-
ros széthúzás.
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1Az édesapa, Fodor Pál (1903–
1966) vasút-, híd-, útépítő mér-
nök, két évtizedes adatgyűjtés után 
1955 és 1957 között egy javaslatot 
dolgozott ki, mely szerint az erdé-
lyi kérdés úgy oldható meg, hogyha 
lakosságcserével egybekötött határ-
kiigazítást hajtanak végre. Állam- 
és társadalomellenes szervezkedés 
vádjával ítélték el. 1964-ben sza-
badlábra helyezték.

2Részegh Domokos, Részegh 
Viktor újságíró fia

 hirdetések



Jó ideje tapasztalható egy ag-
gályosnak is nevezhető ten-
dencia: hovatovább gyarapodik a 
banki ügyfelek hátralékos hitelál-
lománya. Csupán április folyamán 
40 000-rel gyarapodott a hátra-
lékos hiteleket jegyző ügyfelek 
száma, s így az 776 000-re kere-
kedett. Ezzel egyidejűleg meg-
mutatkozott egy másabb előjelű 
jelenség is, nevezetesen a banki 
betétállomány növekedése.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Agazdasági fellendülés idő-
szakában, azaz 2007–2008 
között már-már ugrássze-

rűen megnövekedett a hiteligénylés, 
főleg a magánszemélyek részéről, s 
emiatt a lakossági eladósodás mére-
te is. A hitelállomány pedig megha-
ladta a betéti állomány volumenét. 
2009 második felétől hirtelen be-
húzták a féket, ami azt jelenti, hogy 
lelassult a hitelezés folyamata. Nem 
véletlenül, mert a gazdasági-pénz-
ügyi válság miatt csökkent a fizető-
képesség, a vásárlóerő, ugyanakkor 
a kereskedelmi bankok is rákénysze-
rültek a hitelnyújtási feltételek meg-
szigorítására. És megmutatkozott 
egy másik jelenség is, nevezetesen a 
betétek gyarapodása. Első látásra el-
lentmondásosnak és furcsának tűnik 
az, hogy a fizetőképesség csökkené-
sének közepette miként lehetséges a 
betétállomány gyarapítása. Megvan 
erre is a válasz: a lakosság egy része 
előrelátóbbá, körültekintőbbé vált a 
költekezés tekintetében, azaz meg-
próbál spórolni, félretenni, ugyan-
akkor számolni kell azzal is, hogy a 
gazdasági-pénzügyi krízis nem érin-
tett egyaránt mindenkit. Azaz úgy 
is fogalmazhatnánk, hogy a banki 
potenciális ügyfelek tekintetében 
kialakult két élesen elválasztható ka-
tegória, az egyik oldalon azok jelen-
tős száma, akik már-már képtelenek 
törleszteni a megelőző időszakok-
ban felvett hiteleiket, a másik olda-
lon pedig ott találhatók azok, akiket 
kevésbé érintett meg a válság szele, és 
továbbra is módjukban áll a betét-
képzés, és nem is akármilyen mér-
vű. Ez utóbbi meglátást a jegybank 
statisztikai adatai támasztják alá. 
Másképpen fogalmazva: nem azok 
képeznek betéteket, akik hátralékot 
jegyeznek a hiteltörlesztés tekinteté-
ben. Semmiképp sem azok! Egyéb-
ként a hiteligénylés iránti érdeklő-

dés is némileg csökkent, ugyanis az 
összhitelállomány az elmúlt időszak-
ban országos viszonylatban csökke-
nő tendenciát mutatott, mutat. Ez 
okkal foglalkoztathatja a bankokat 
és nem utolsósorban az ingatlanpiac 
szereplőit, hisz az ezen a piacon be-
következett pangás részben azzal is 
magyarázható, hogy egyre kevesebb 
személynek adatik meg jelentősebb 
értékű hitel felvételének a lehetősé-
ge. Ha pedig nincs saját pénzforrás, 
sem pedig hitel, azt mindenekelőtt 
az ingatlanpiac sínyli meg.

Egymillió hátralékos hitel
A jegybank adatai szerint orszá-

gos viszonylatban 2010 áprilisához 
viszonyítva az összhitelállomány 
az idei esztendő áprilisában lejes 
hitelek esetében 9,5 százalékkal 
csökkent, de nem így a valutaala-
pú hitelek esetében, amelyek 14,4 
százalékkal gyarapodtak. Annak 
ellenére, hogy az árfolyam job-
bára kiszámíthatatlan alakulása 
nagy kockázatot jelent, a banki 
ügyfelek igen jelentős hányada 
továbbra is a kedvezőnek ígérke-
ző kamat miatt mégis ilyen típu-
sú hitelt vesz fel. A szóban forgó 

időszakban a valutaalapú hitelál-
lomány esetében a hátralékosok 
állománya mintegy két és félsze-
resére növekedett. Ugyanebben 
az időszakban a lejben folyósított 
hitelek esetében a növekedési 
arány „csak” 82,7 százalékos volt. 
Országos viszonylatban amúgy a 
hátralékos hitelek részaránya az 
összhitelállományban 12,4 száza-
lékot tett ki április végén, s ezen 
belül tíz megyében meghaladta 
a 15 százalékot. A legaggasztóbb 
helyzet Szilágy megyében ala-
kult ki, ahol a hátralékos hitelek 
részaránya elérte a 25,3 százalé-
kot, illetve Beszterce és Suceava, 
amelyek esetében a szóban forgó 
részarány 22,1, illetve 21,1 száza-
lék. Minden negyedik hiteltör-
lesztő hátralékos hitelt jegyzett, 
s számuk jelenleg – amint már 
arra utaltunk – 776 000 kö-
rül van, míg 2011 áprilisa végén  
720 000 körül volt. Ennél is na-
gyobb, nevezetesen több mint 
egymillióra tehető a hátralékos 
hitelek száma, ugyanis van-
nak olyan banki ügyfelek, akik 
„számláján” két vagy három hát-
ralékos hitel is szerepel.

Gazdaság
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KözEl nyolCszázEzEr rosszul

Gyarapodik a banki ügyfelek

> Csökkentené a regisztrációs díjat 
a környezetvédelmi miniszter. Romá-
niában 6 millió személy él a szegénységi 
küszöb szintjén Rovana Plumb kör-
nyezetvédelmi miniszter szerint, ezért 
a díjat úgy kell meghatározni, hogy az 
autóhasználat ne számítson luxusnak. 
A miniszter elmondta, hogy három al-
kalommal találkozott a téma kapcsán a 
gazdasági minisztérium, a pénzügymi-
nisztérium, a szállítási minisztérium, az 
Országos Gépjármű-nyilvántartási Hiva-
tal (RAR) és az Autógyártók és Impor-
tőrök Egyesületének (APIA) képviselői-
vel. Rovana Plumb szerint a regisztrációs 

díj mértékének módosításáról júliusban 
hoznak végleges döntést. A tárcavezető 
azt mondta, a változtatás kidolgozásánál 
az európai szabályozást veszik alapul, vi-
szont az adót a romániai gazdasági hely-
zethez igazítják. A szennyezési adót idén 
januárban módosították utoljára, ekkor 
25 százalékkal csökkentették a bejegyzé-
si díjat. Az intézkedés hatására fellendült 
a használtautó-kereskedés.

> Három napig szünetel a termelés 
a mioveni-i Dacia üzemben. Az alkalma-
zottak többségének nem kell bemennie 
munkába. A rendelések csökkenése, illetve 

a felgyűlt raktárkészlet miatt a szünnapokon 
leáll az üzemben a gépkocsigyártás. A Dacia 
gépkocsigyár szakszervezetének képviselői 
szerint a mioveni-i üzem 13 500 alkalma-
zottja közül körülbelül 9000 marad otthon 
három napig, erre az időszakra fizetésük 85 
százalékát kapják. Az üzem bizonyos részle-
gein az említett három napon is folyik majd 
a tevékenység, a gépkocsigyártás azonban 
leáll. A termelési folyamat megszakítását 
azzal indokolják, hogy csökkentek a rende-
lések, illetve felgyűlt a raktárkészlet mind az 
üzemben, mind a kereskedelmi hálózatban, 
így a termelési programot igazítani kell a 
rendelések szintjéhez.hí
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 hirdetés

EgyElőrE mEgmEnEkült 
az Eurózóna a lEminősítéstől

Maradnak az eu-
rózónában a görögök

A görög parlamenti választások eredményeként csökkent 
annak a kockázata, hogy Görögország szabályozatlan kö-
rülmények között, rövid időn belül távozni kényszerül az 
euróövezetből – vélekedett hétfői londoni helyzetértékelé-
sében a Fitch ratings hitelminősítő, egyben közölte, hogy 
ennek megfelelően – korábbi jelzésével ellentétben – egy-
előre nem veszi gyors leminősítést valószínűsítő negatív 
felülvizsgálat alá az összes euróövezeti tagállam adósbe-
sorolásait.

Egy másik nagy nemzetközi hitelminősítő, a Standard 
& Poor’s hétfő esti londoni értékelésében ugyanakkor 
„legalább” egyharmados távlati esélyt adott Görögország 

euróövezeti tagságának megszűnésére. A Fitch Ratings május 
17-én tett utalást arra, hogy Görögország miatt mindegyik 
eurótagállam szuverén adósosztályzata veszélybe kerülhet. Az-
nap a hitelminősítő Görögország hosszú futamidejű szuverén 
hazai és külső adósságának besorolását az addigi „B mínusz”-ról 
„CCC”-re, a rövid lejáratú görög állami kötelezettségek osz-
tályzatát „B”-ről „C”-re rontotta. Ezzel együtt bejelentette azt 
is, hogy az újabb görög választások után az összes euróövezeti 
tagállam adósbesorolását leminősítés lehetőségére utaló nega-
tív megfigyelési listára veszi, ha úgy ítéli meg, hogy valószínűvé 
vált Görögország rövid időn belüli távozása az euróövezetből. 
A görög választások eredményét kommentáló hétfői londoni 
elemzésében azonban a Fitch Ratings közölte, hogy megítélése 
szerint Görögországnak – valószínűleg még a június végi EU-
csúcs előtt – olyan új kormánya lesz, amely támogatja az EU/
IMF-programot. A cég ennek figyelembevételével bejelentet-
te, hogy nem veszi negatív kihatású felülvizsgálat alá az összes 
eurótagállam szuverén besorolásait.

A Fitch hétfői londoni elemzése szerint ugyanakkor a gö-
rögországi és az euróövezeti válság továbbra is „intenzív”, és a 
költségvetési szigor, a fájdalmas szerkezeti reformok, valamint 
a további megszorításokat elvető, radikális baloldali Sziriza párt 
vezette erős parlamenti ellenzék azt jelenti, hogy az új görög kor-
mány is valószínűleg „törékeny” lesz. 

A Fitch Ratings szerint ráadásul szinte bizonyos, hogy a gö-
rög gazdaság teljesítménye gyorsuló ütemben zsugorodik. Az 
ország likviditási pozíciója ugyancsak gyorsan romlik, és mind-
ez jelzi, hogy mennyire sürgős az új kormány megalakítása és 
az EU/IMF-program folyósításainak felújítása. A Standard & 
Poor’s ugyancsak hétfő este Londonban összeállított elemzésé-
ben közölte, hogy várakozása szerint az új görög kormány meg-
kísérli majd újratárgyalni a segélyprogram feltételrendszerét. Az 
S&P szerint azonban több euróövezeti tagállam ellenállása kor-
látozza a trojka készségét a program feltételeinek enyhítésére.
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Gazdaság
 hirdetések

 hirdetés

filiala de Distribuţie a energiei electrice „electrica 
Distribuţietransilvania sud” sDee HarGHita

Versenyvizsgát hirdet 
teCHnikUsi áLLásra a mÉrÉsteCHnikai 
osztáLYra csíkszeredai munkavégzéssel.

Részvételi feltételek:
◆ középfokú végzettség – érettségi oklevél;
◆ jártasság a középfeszültségű villamoshálózatok  

terén – főként a méréstechnikában;
◆ minimum 3 éves jártasság a SAP-alkalmazás MM 

és SD moduljában;
◆ B kategóriás hajtási jogosítvány;
◆ kedvező pszichológiai bizonyítvány. 

Előny: 
– angol technikai szövegértés;
– alapos számítógép-kezelői ismeretek (MS Office).

Pszichológiai vizsga a cég székhelyén előzetes 
programálás alapján.

A versenyvizsga (írásbeli vizsga és szóbeli meghall-
gatás): 2012. július 5-én 9 órakor a csíkszeredai szék-
helyen.

Jelentkezni lehet a cég székhelyén: Csíkszereda, Kos-
suth Lajos u. 1. szám, a személyzeti osztályon 13 és 15 
óra között 2012. június 29-ig, tel.: 0266–205710.

Szükséges iratok: szándéknyilatkozat, önéletrajz, 
végzettségi okiratok, munkaköny, személyi igazol-
vány, hajtási jogosítvány másolata, munkakönyvet 
helyettesítő igazolás, családorvosi igazolás, erkölcsi 
bizonyítvány.

> Drágult a baromfihús. A múlt 
hét végétől a baromfihús átlagosan 5 
százalékkal lett drágább. A változás 
oka: a gabonafélék és az energiatermé-
kek árának emelkedése. Az Országos 
Statisztikai Hivatal szerint 2012 első 
öt hónapjában a húsfélék és a húster-
mékek nagyjából 3,4 százalékkal drá-
gultak. Négy hónapnyi haladék elmúl-
tával, július 31-én jár le az a határidő, 
amelyet az Európai Unió szabott meg 
a „komfortos” tyúkketrecek kötelező 
használatának beindítása érdekében. 
Az intézkedést ismét a fogyasztók zse-
be fogja megérezni.

> Jövedelmező lehet a napraforgó. 
Az idei előrejelzések szerint az egyik 
legjövedelmezőbb mezei kultúra a nap-
raforgó lehet. Egy kilogramm napra-
forgómagért 1,75 lejt fizetnek az olaj-
gyárak. Tavaly országos szinten 1,86 
millió tonna napraforgómag termett 
(átlagban 2 t/hektár), ami az egy évvel 
korábbi terméshez viszonyítva közel 
ötvenszázalékos növekedést jelent. A 
száraz ősz és a kemény tél miatt jelen-
tősen csökkent a repce összterülete. A 
repcemaghiány pótlása napraforgó-
maggal oldható meg, ezért várható a 
napraforgó felértékelődése.

> Júliustól általános drágulás 
várható. Az uniós inflációs átlag 2,4 
százalékos szintet ért el, egy évvel ko-
rábban a mezőnyt Románia vezette 
8,5 százalékkal. Szakvélemények sze-
rint ez a helyzet átmeneti, és minden 
eredmény a statisztikai adatok „elto-
lódásának” köszönhető, amit a 2010 
júliusában bekövetkezett áfaemelés 
okozott. 2011 júliusában az infláció 
8 százalékról hirtelen 5 százalék alá 
zuhant, a már megemelt viszonyítási 
alapok miatt. Idén júliustól azonban 
minden visszaáll a „rendes kerékvá-
gásba”, és az árak 3-4 százalékkal fog-

nak növekedni – jósolják a pénzügyi 
bennfentesek. Főleg a lej elértéktele-
nedése és a közhasznú kiadások drágu-
lása vezet árnövekedéshez. A Román 
Nemzeti Bank szeptemberre jelzi a 4 
százalékos csúcsinflációt, az év végére 
3,2 százalékot vár, ami megegyezne a 
hivatalos céllal. Ilyen inflációs tervtel-
jesítés pedig 2006 óta nem fordult elő. 
Az év elején 2012 végére sok szakem-
ber még a 10 százalékos drágulást sem 
tartotta lehetetlennek a fogyasztási 
cikkek terén. Sok minden függ az euró 
árfolyamának, illetve az exportnak az 
alakulásától.hí
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Gyarapodó betétek
A szóban forgó időszakban a 

banki betétek gyarapodtak. Orszá-
gos viszonylatban április végén a ban-
ki lejes betétek értéke 27,5 százalék-
kal volt nagyobb, mint 2010 áprili-
sában, a valutáris betéteké pedig 16,3 
százalékkal. Április végén országos 
viszonylatban a lejes banki betétek 
értéke meghaladta a 61 milliárd lejt, 
a valutárisoké pedig lejben kifejezve 
a 35 milliárd lejt. A betétállomány, 
illetve a betétesek szerkezetének 
tanulmányozásából az is kitűnik, 
hogy jobbára „kisbefektetőkről” 
van szó. És van egy igen szűk kate-
gória, amely az összbetétállomány 
igen jelentős hányadát birtokolja. 
Egy félhivatalos becslés szerint a 
betétesek 20 százaléka rendelkezik 
a betétállomány közel 80 százalé-

kával. A valutáris betétállomány 
viszonylag kisebb arányú gyarapo-
dása annak tulajdonítható, hogy a 
külföldön munkát vállaló szemé-
lyek részéről hazaküldött összegek 
hovatovább „zsugorodnak”.

Hargita megyei helyzetkép
A jegybank adatai szerint a 

Hargita megyei hitel-, illetve be-
tétállomány gyarapodása nagy-
vonalakban követi az országos 
tendenciát. Így például a lejben 
folyósított hitelállomány 2010 
áprilisához viszonyítva 14,5 szá-
zalékkal csökkent, de 7 százalék-
kal növekedett a valutaalapú. Ez-
zel egyidejűleg a lejes hitelek ese-
tében a hátralékos hitelállomány 
72,2 százalékkal gyarapodott, 
a valutaalapúak esetében pedig 

azok értéke több mint háromszo-
rosára emelkedett. Ezek szerint a 
valutaalapú hitelek esetében a nö-
vekedési arány jóval meghaladta 
az országos átlagot. Ám utalnunk 
kell arra is, hogy a hátralékos 
hitelállomány tekintetében me-
gyénk országos viszonylatban a 
középmezőnyben helyezkedik el, 
az százalékban kifejezve kisebb, 
mint a már említett országos szin-
tű 12,4 százalék.

Akárcsak országos szinten, me-
gyénkben is növekedett a betétál-
lomány. A lejes betétek értéke 2010 
áprilisához viszonyítva 23,3 száza-
lékkal növekedett, viszont ennél jó-
val nagyobb arányban a valutárisak, 
nevezetesen 31,8 százalékkal, míg ez 
az arány országos szinten 16,3 száza-
lék volt.
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Rangos asztalitenisz-
verseny Csíkszeredában

Lahtinen a HSC edzője

> Szaladni jó! A Csíkszeredai Gentina 
SE – Városi Sportklub Csíkszereda atlé-
tikai szakosztályának a célja az atlétika 
felkarolása és népszerűsítése a Csíki-me-
dencében, az ifjúságnak az egészséges 
életmódra való nevelése, valamint olyan 
sportolóknak a kinevelése, akik képesek 
hazai és akár nemzetközi atlétikai verse-
nyeken is kimagasló eredményeket elérni. 
A szakosztály sportolóinak a versenyeken 
mostanáig elért igen sikeres eredményein 
felbuzdulva, arra ösztönözne más szaladni 
szerető személyeket is, hogy csatlakozza-
nak a szakosztályhoz. A jelentkezés nyi-
tott minden korosztály számára, akár még 

az ebben a sportágban bevezető képzést 
igénylő kezdő személyek számára is. To-
vábbi tájékoztatást az érdeklődők a 0745–
107618-as telefonszámon kaphatnak.

> Nyári edzőtábor Becze Tihamérral. 
14 és 16 év közötti gyerekek jelentkezését 
várják az első jégkorong specifikus nyári 
edzőtáborba. „A kapuvas éle mindig igaz-
ságos, mert annak lövése pattan be, aki a 
hétköznapokban többet tett a győzelemért. 
Ha te is ezt vallod, jelentkezz minél hama-
rabb, hogy szert tehess: erőre, gyorsaság-
ra, rugalmasságra, mozgáskoordinációra, 
mindezt specifikus gyakorlatokkal, kreatív 

játékokkal!” – írják a szervezők. Edző, ko-
ordinátor: Becze Tihamér, a HSC Csíksze-
reda csatára. Helyszín: Gyergyószárhegy. 
További információkért érdeklődni a 
0748–843069-os telefonszámon lehet. A 
három legkeményebben készülő játékos ju-
talomban részesül az edzőtábor végén!

> Úszótábor. Idén is megszervezi a ha-
gyományos úszótábort a szentegyházi ter-
málfürdőn Straub Károly testnevelő tanár. 
Jelentkezni a 0266–217053 vagy a 0744–
937310-es telefonszámon lehet június 30-ig. 
Az első csoportnak július 1–7. között, a má-
sodiknak július 7–13. között tart a tábor.

> Labdarúgókat toboroznak. A 
Székelyudvarhelyi Iskolás Sport Klub 
labdarúgó szakosztálya folyamatosan 
tartja edzéseit az új idényre, szívesen 
várja a sportolni szerető gyerekek jelent-
kezését. Az edzéseket 2005/2006-ban 
született gyerekeknek tartják hétköz-
napokon a sportcsarnok melletti mű-
füves labdarúgópályán. Azon fiatalokat 
várják, akik egy társasághoz szeretnének 
tartozni, tanulnák a foci rejtelmeit. Bő-
vebb információt a szülők Szabó Attila 
edzőnél a 0740–266036-os telefonszá-
mon kaphatnak. A tréningek nem díj-
kötelesek!hí
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Zsúfolásig megtelt a József 
Attila Általános Iskola tor-
naterme szombaton, hiszen 

az év legrangosabb, csíkszeredai 
amatőr asztalitenisz-versenyének 
adott otthont. Országos szintűnek 
indult, de Papp Dezső debreceni 
edző-játékos jelenlétével nemzet-
közi rangra emelte. Szép számban 
képviseltették magukat az erdélyi 
városok, Nagybánya, Marosvá-
sárhely, Szászrégen, Gyulafehér-
vár, Kudzsir, Sepsiszentgyörgy, 
Brassó, Nagyszeben, Barót, 
Szentágota, Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós, Segesvár és a 
házigazda Csíkszereda. Har gita és 
Kovászna megye községei sem akar-
tak távol maradni, így hát Korond, 
Madéfalva, Gyimesfelsőlok, Csík-
szépvíz, Mikó újfalu és Felsőrákos 
is beírta magát a résztvevők nagy-
könyvébe. A sport iránti szeretet 
nem ismer határt, és megmozgatta a 
regátiakat is, Bákó, Galac, Moineşti, 
Comăneşti, Oneşti, Râmnicu Sărat, 
Buşteni és Câmpina képviseltették 
magukat e rangos tornán. Összesen 
114 versenyző nevezett be, 22-en az 

Open kategóriában, 94-en az ama-
tőrökhöz. A szervezők ezúton is 
köszönik a támogatóknak a segít-
séget. A Szabadidő Sportegylet 
által felajánlott kupák, a Prima 
Pék sütije, a Nagymama cuk-
rászda kürtőskalácsa, a Mineral 
Quantum ásványvize és a S.C. 
Andro Gir S.R.L. Bukarest  aján-
dékai döntően meghatározták a 
rendezvény sikerét.

Eredmények
Open: 1. Roman Iulian (Bras-

só), 2. Bedő Norbert (Sepsiszent-
györgy), 3. Erdős Ferenc (Csíksze-
reda), 4. Farkas Gábor (Marosvá-
sárhely), 5. Ţigănişteanu Adrian 
(Bákó), 6. Pap Dezső (Debrecen), 
7. Căpuşă Bogdan (Bákó), 8. Pál 
Zoltán (Csíkszereda).

Amatőr: 1. Tipser Gabriel (Se-
gesvár), 2. Incze Levente (Csíksze-
reda), 3. Zidar Victor (Szászrégen), 
4. Grigore Alexandru (Câmpina), 
5. Aniţa Dorel (Brassó), 6. Tamás 
Nagy Jenő (Csíkszereda), 7. Pethő 
Mihály (Felsőrákos), 8. Biró Attila 
(Csíkszereda).

Afinn Timo Lahtinen lett a 
HSC Csíkszereda jégko-
rongcsapatának új edzője, 

a tréner holnap érkezik a megye-
székhelyre – nyilatkozta lapunk-
nak Horváth László. A Csíksze-
redai Sportklub vezérigazgatója 
elmondta, egy szezonra kötött 
szerződést a klub és a finn edző, 
ám a megállapodás hosszabbítha-
tó, amennyiben az eredmények is 
megfelelőek lesznek.

Timo Lahtinen személye nem 
ismeretlen a csíki jégkorongban, a 
finn szakember vezetésével nyer-
te meg a MOL Liga első kiírását 
a HSC Csíkszereda. Lahtinen 
1947. május 24-én született, 1964 
és 1985 között jégkorongozott. 
1985-ben kezdte edzői pályafutását 
az Arosa csapatánál, 1989–1994 
között a svéd Malmö vezetőedzője 
volt, első évében sikerült kiharcol-
nia az Eliteserienbe való feljutást 
csapatával. A svájci Luganónál is 
kipróbálta magát, majd a követke-
ző két évet az AIK Stockholmnál 

töltötte. Az 1998/1999-es szezont 
a finn Jokeritnél kezdte, ugyan-
ebben a szezonban megfordult a 
Kölner Haie-nál is mint vezető-
edző, 2002–2005 között visszatért 
az Eliteserienbe, ahol a Södertalje-t 
irányította. A 2008/2009-es sze-
zon második felében érkezett 
Csíkszeredába, ahol mindössze 
három mérkőzésből sikerült elhó-
dítania a HC-val a MOL Liga leg-
első kiírását. 

A szezonkezdetek előtt még so-
hasem érkezett ilyen korán külföldi 
edző, ez csak a csapat javára, gyor-
sabb fejlődésére válhat. Horváth 
László elmondta, mivel a csíkiak 
nem indíthatnak a HSC-n kívül 
még egy csapatot a MOL Ligában, 
ezért fiatalítás várható a gárdában. 
A klubvezető megjegyezte, olyan 
fontos lépéseknél, mint a fiatalok 
beépítése a csapatba, ilyen kaliberű 
szakemberre van szükség, ezért is 
igazoltak ekkora múlttal, eredmé-
nyekkel és tapasztalattal rendelke-
ző edzőt.

Tizenkét esztendő után újból 
harmadik ligás labdarúgócsapa-
ta lehet Csíkszeredának, amen�-
n�iben ma a Sepsiszentg�ör-
g�ön sorra kerülő osztál�ozón a 
Csíkszeredai VSK leg�őzi Bras-
só meg�e bajnokát, a Fogarasi 
CSM-t. A csíki csapat a g�őze-
lem remén�ében áll pál�ára.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Két éve alakult meg a Csík-
szeredai VSK labdarúgó 
szakosztálya. Míg a múlt 

idényben csupán a második he-
lyen végeztek a megyei bajnok-
ságban a Balánbányai ASA mö-
gött, idén már behúzták azt. Ma 
pedig sorsdöntő mérkőzést játsza-
nak Sepsiszentgyörgyön a VSK 
focisai a Fogarasi CSM ellen. A 
tét nem kisebb, mint a harmadik 
ligába való feljutás.

A csapat edzői – Kurkó At-
tila és Albu László –, illetve két 
játékosa – Bajkó Barna és Homos 
Paul – élőben is megnézték a so-
ron következő ellenfelet. Mind 
a szakvezetők, mind a játékosok 
bizakodóak a mérkőzés előtt. 
Kurkó Attila edző lapunknak el-
mondta: „Fel vagyunk készülve a 
mai mérkőzésre. Láttuk játszani a 
fogarasi csapatot, amely tapasztalt 
játékosokkal van tele. Olyanok-
kal, akik a felsőbb osztályokban 
is játszottak. Ami a hátrányunk 
velük szemben, az lehet az elő-
nyünk is. Vagyis az, hogy kere-
tünket fiatal játékosok alkotják. A 
tapasztalat szintjén egyértelműen 
a fogarasiak előttünk vannak, de 
reménykedem, hogy csapatunk fi-
atalos lendülete ezt ellensúlyozni 
tudja.”

Albu László, a VSK edzője, aki 
1999-ben még aktív játékosként 
vívta ki a Csíkszeredai Rapiddal 
a harmadik ligába való feljutást 
– szintén Sepsiszentgyörgyön a 
Bákói Leteával szemben –, meg-
jegyezte, hogy két játékosra kell 
figyeljenek az ellenfél csapatából. 
„A fogarasi csapat játékát két já-
tékos mozgatja, két olyan játékos, 
akik megjárták az A ligát. Ezt lát-
ta két játékosunk, Bajkó Barna és 
Homos Paul is. Igyekszünk kiven-
ni őket a játékból. Ha ez sikerül, 
akkor van esélyünk, amennyiben 
ezt a feladatot nem tudjuk meg-
oldani, bajban lehetünk, hiszen 

olyan tapasztalattal rendelkező 
játékosokról beszélünk, akiknek 
elég egy-két villanás, hogy mér-
kőzéseket döntsenek el. Bizakodó 
vagyok a selejtezővel kapcsolat-
ban, ha a fiúk hozzák azt a játé-
kot, amit tudnak, akkor elérhető 
a feljutás.”

A mérkőzést ma 17.30-tól ren-
dezik Sepsiszentgyörgyön. Várha-
tóan mindkét érdekelt csapatnak 
lesznek szurkolói a helyszínen. 
Mindkét klub vezetősége buszokat 
is indít a háromszéki városba. A ta-
lálkozó játékvezetőit már kijelölte a 
bírói kollégium, de azt nem hozták 
nyilvánosságra (a harmadik ligától 
felfele a 2011/2012-es idénytől csak 
a helyszínen tudják meg a csapatok 
a játékvezetők kilétét). A találkozó 
megfigyelői Bukarestből (Pantea 
Nicolae) és Buzăuból (Mihalache 
Gheorghe) érkeznek.

Hargita megyében, pontosab-
ban Nagygalambfalván is rendez-
nek selejtező mérkőzést, szintén 
17.30-tól. A találkozón Suceava 
és Beszterce megye bajnokcsapa-
tai fognak egymásnak feszülni.

Eg� kis történelem
Csíkszereda legutóbb az 1999–

2000-es idényben szerepelt utoljá-
ra a harmadik ligában. A követke-
ző idényt is a C osztályban kellett 
volna kezdje, ám akkor a csapat 
felbomlott. A rákövetkező évek-
ben pedig nem volt olyan szintű 
csapatuk, amely megyei szinten is 
akár jó eredményekre lett volna ké-
pes, ellenben Székelyudvarhellyel, 
Balánbányával, Borszékkel, Ma-

ros hévízzel és Gyergyó szent-
miklóssal.

Érdekesség, hogy míg az 
1999–2000-es idényben a C 
osz tályban három Hargita me-
gyei csapat – Borszéki Apemin, 
Székelyudvarhelyi Budvár, Csík-
szeredai Rapid – is érdekelt volt, 
addig az elmúlt évtizedben egyre 
ritkábban lehetett velük találkoz-
ni. Az előbb említett idényben a 
csoportot a Borszék nyerte, és a 
2000–2001-es idényben a B osz-
tályban szerepeltek, ahol a lehe-
tőségekhez képest helyt is álltak. 
Az idény után azonban a csapat 
felbomlott, miután a szponzorok 
megcsömöröltek a román labda-
rúgást körülvevő korrupciótól.

Meg�ei csapatok
a III. ligában (2000-től)
2000–2001: Székelyudvarhelyi 

Budvár; 2001–2002: Szé kelyud-
var helyi Budvár és Gyergyó-
szentmiklósi Jövő (21 forduló 
után visszaléptek a bajnokságtól); 
2002–2003: Székelyudvarhelyi 
Budvár; 2003–2004: Székelyud-
varhelyi Budvár és Balánbányai 
Bányász; 2004–2005: nincs 
me gyei csapat a C osztályban; 
2005–2006: Maroshévízi Tu-
domány; 2006–2007: Székely-
udvarhelyi Roseal; 2007–2008 és 
2008–2009: nincs megyei csapat 
a C osztályban; 2009–2010: FC 
Székelyudvarhely; 2010–2011: 
FC Székelyudvarhely; 2011–2012: 
az FC Székelyudvarhely kellett vol-
na induljon, de a csapat anyagi prob-
lémák miatt felbomlott.

A VSK csapata nagy lehetőség kapujában áll Fotó: darvas atila
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A feljutást célozza meg a VSK



lakás

KIADÓK 14 m2 és 30 m2-es felü-
letű irodahelyiségek Csíkszereda köz-
pontjában. Telefon: 0744–472591.

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

ELADÓ Csíkszentmiklóson 100 
m2-es, 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 3 szobás, felújított tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Tudor 
negyedben áron alul, 15 000 euróért. 
Telefon: 0745–974404. (22069)

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

ELADÓ 2 szobás, 56 m2-es tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Mihail 
Sa do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 
0749–142719. (22095)

ELADÓ hétvégi ház Szécseny 40. 
szám alatt, teljes felszereltséggel (bú-
tor, víz, villany). Telefon: 0745–005190. 
(20078)

telek

ELADÓ Csíkmindszenten 18 ár 
beltelek (víz, gáz, villany helyben), 
valamint 2,40 ha külterület. Tele-
fon: 0266–314025, 0751–967864. 
(22106)

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

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

jármű

ELADÓ két éves, 49 cm3-es, D4S 
automata, négykapcsolásos robogó, 
51 620 km-ben, vizsgával. Telefon: 
0724–346505. (221099

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

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

vegyes

ELADÓK: Traveller navigációs 
készülékek, full európás szofttal már 
290 lejtől, 533 MHz processzor, 128 
MB RAM, Bluetooth, FM transmiter, 
ultravékony készülékház, Car-Kit, 4,3”, 
5” és 6”-os kijelzők, kérésre speciális 
kamionos szoftok, egy év garanciával. 
Kérem, hívjon egy kötelezettségektől 
mentes próbaút érdekében. Telefon: 
0743–960791.

Elveszítettem Márkon Ilona névre 
szóló, lövétei, 1127-es számú közbir-
tokossági könyvemet. Érvénytelen-
nek nyilvánítom. 

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Te-
lefon: 0751–523376. (22101)

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

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

állás

Csíkszeredai autószervizbe 
ALKALMAZOK tapasztalattal ren-
delkező autószerelőket. Amit aján-
lunk: kiváló bérezés teljesítmény-
arányosan, felső határ nélkül; fiatal 
csapat, kiváló szakemberek és em-
berek; minden igényt kielégítő 
munkakörülmények. Az önéletraj-
zokat az autoservice1996@yahoo.
com e-mail címre kérjük elküldeni 
2012. június 30-ig. Minden pályá-
zatra válaszolok.

Elárusítónőt ALKALMAZUNK élel-
miszerüzletbe. Telefon: 0722–598453.

Alkalmazunk ácsokat, kőműve-
seket. Érdeklődni a 0724–000202-
es telefonon.

szolgáltatás

Autók teljesítménynövelését (chip-
tunningját) VÁLLALOM OBD szerviz-
csatlakozón keresztül. Diesel részecs-
keszűrők (DPF/FAP) szoftveres kiiktatá-
sa, valamint PD-TDi motorok melegen 
nehezen való indítás szoftveres javítá-
sa. Ha szeretné, hogy autója erősebb 
legyen és a fogyasztása csökkenjen, 
akkor hívjon! Telefon: 0757–428652.

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

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

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

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

János Jenő autóvezető-oktató 
(instructor) VÁRJA DIÁKJAIT. Telefon: 
0721–710866.

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

megemlékezés

Felejthetetlen férjet veszítettünk el
és drága jó apát és nagytatát,
többé nem láthatod már.
Köszönjük, hogy éltél
és minket szerettél,
Nem haltál meg,
csak álmodni mentél,
szívünkben itt él emléked örökre.
Ha látni akarunk, felnézünk az égre,
a csillagok között utazol tovább.
Ott várj ránk, ha időnk lejárt.

Fájó szívvel emlékezünk 2012. 
május 11-re,

VERESS IGNÁC

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise június 21-én 19 órakor lesz 
a Millenniumi-templomban. Emlékét 
örökre szívünkben őrizzük. A gyászo-
ló család – Csíkszereda. (22105)

Fájó szívvel emlékezünk 2002. 
június 20-ra,

GÖRBE MIKLÓS
nyug. könyvelő

halálának 10. évfordulóján. Áldoza-
tos élete és munkája példa marad 
számunkra. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! Családja – Csík-
szereda. (22104)

A temető csendje 
ad neked nyugalmat,
szívünk fájdalma örökre megmarad.
Az idő elmúlhat, szállnak az évek,
míg élünk, velünk lesz 
szeretett emléked.

Fájó szívvel emlékezünk 1979. 
június 20-ra,

BIBÓ SÁMUEL

halálának 33. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei – Bibó Mária és családja. 
(22099)

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mély fájdalmával, de 
a jó Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagytata, testvér, 
sógor, rokon, koma, szomszéd és 
jó barát,

BACZONI PÉTER

jóságos, beteg szíve életének 
78., házasságának 48. évében 
2012. június 18-án megszűnt do-
bogni. Drága halottunk földi ma-
radványait június 20-án 14 órakor 
helyezzük örök nyugalomra a 
csíkcsomortáni templomtól a he-
lyi temetőbe. A gyászoló család.

2012. június 20., szerda  | 13. oldal 

BIRÓ LÁZÁR
Zetelaka, Dancsó utca 661. sz. alatti lakhellyel értesíti az érdekelteket, hogy 
Zetelaka, Iskola utca 1106/A szám alatt található, 11 120 m2-re vonat-
kozó részletes rendezési tervet (PUD) – létező fafeldolgozó egység bővíté-
se céljából a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre 
jelentős hatást nem gyakorló tervek közé sorolta, melyek esetében nem 
szükséges környezeti véleményezés (aviz de mediu) kibocsátása a  Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által kiadott 2221/2012.06.19. szá-
mú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint az apmhr.
anpm.ro/reglementari/avizuldemediu internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket a döntéssel kapcsolatosan a hirdetés meg-
jelenésétől számított 10 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez (telefon: 0266–312454, fax: 0266–
371313).

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház
megfelelően a 2010/497-es kormányhatározat előírásainak,  

2012. július 5-én 10 órakor versenyvizsgát szervez  
a következő állások betöltésére:

 általános orvosi asszisztens az urológiára – 1 hely meghatározott 
időre;
 általános orvosi asszisztens a radiológiai és képalkotási (imagisztikai) 

laboratóriumba – 1 hely meghatározott időre (Elvárás: min. 1 év tapaszta-
lat a radiológián);
 betegápoló az altatás – intenzív ellátás részlegre – 1 hely; 
 takarító az ortopédiára és traumatológiára – 1 hely meghatározott 

időre. 
A jelentkezési ügycsomót a hirdetés megjelenésétől számított 10 na-

pon belül kell leadni. A jelentkezőknek eleget kell tenniük a 2010/497-es 
kormányhatározat előírta általános kritériumoknak. A versenyvizsga idő-
pontja 2012. július 5., 10 óra a kórház székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0266–324193-as (109-es belső) telefonon.

A Bomilact Madaras
KÖNYVELŐT 

alkalmaz.

E-mail: robert.
bomilact@gmail.com

Telefon:  
0752–072794.

Ausztriai,  
németországi, svájci  
és más európai uniós  
munkalehetőségek  

szakmunkások, 
segédmunkások részére! 

Telefon:  
0036–30–449–3848;  
0036–30–449–3802.

Stabilan működő cég
FRANCIA  

TOLMÁCSOT  
ALKALMAZ.
Faipari jártasság 

előnyt jelent.

Telefon:  
0749–843156.

Csíkszeredai cég
TITKÁRNŐT  
ALKALMAZ.

Telefon: 
0735–170989,  
0721–117570.

A csíkszeredai HART Rt.
azon volt alkalmazottjai, 

akik nem kapták meg  
végkielégítési bérjuttatásaikat, 

arra kérik, hogy  
június 26-án, kedden  

10–14 óra között  
jelentkezzenek a csíkszeredai 

Tricohar Rt. székhelyén 
(Szentlélek u. 66. szám)  

jogosultságaik átvétele végett.

Bővebb információ  
a 0756–086283-as  

telefonszámon.

Szomorú szívvel 
és fájdalommal tu-
datjuk, hogy a nagyon 
szeretett drága jó férj, 
édesapa, nagyapa, 

HAŢEGAN IOAN

62 éves korában elhunyt. Felejthe-
tetlen halottunktól végső búcsút 
2012. június 21-én 15 órakor ve-
szünk a Kalász negyedi temetőben. 
Áldja és nyugtassa Őt a Föld és az 
Egek Ura! A gyászoló család.

Eladó:
 raktárban használatos 
polcrendszer;
 betongerendák 
és tartóoszlopok.

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

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Újabb két csapat intett búcsút a 
labdarúgó-Európa-bajnokságnak: 
az írek és a horvátok. Utóbbiak-
nak még az utolsó forduló előtt 
volt esélyük, de elbuktak a spa-
nyolok ellen. Az írekkel a leg-
szimpatikusabb szurkolótábor is 
elköszönt.

Acímvédő spanyol labdarú-
gó-válogatott a csereként 
beálló Jesus Navas 88. 

percben szerzett góljával 1–0-ra 
nyert a horvát csapat ellen az uk-
rán–lengyel közös rendezésű Euró-
pa-bajnokság C csoportjának hét-
fői zárófordulójában, ezzel az első 

helyen jutott a negyeddöntőbe. A 
horvátok a vereséggel kiestek.

A csoport másik összecsa-
pásán az olasz labdarúgó-vá-
logatott 2–0-ra legyőzte a már 
biztos búcsúzó ír csapatot, így 
bejutott a negyeddöntőbe. 
Az eddig veretlen olaszok – a 
címvédő spanyolok mögött 
csoportmásodikként – vasárnap 
Kijevben a D jelű kvartett első 
helyezettjével találkoznak az 
elődöntőbe kerülésért. A spa-
nyolok a D csoport első helye-
zettjével kell majd összemérjék 
tudásukat szombaton.

Az írek kiesésével az Eb legszim-
patikusabb szurkolótábora is bú-
csúzik. Az ír szurkolókat hatalmas 
tisztelet övezte. Szurkolóik minden 
mérkőzésen, Gdanskban és Poz-
nanban egyaránt óriási hangulatot 
teremtettek. Így nem is csoda, hogy 
Poznan városa hétfő este szabadtéri 
koncertet szervezett az ír szurko-
lóknak.

Sport

> A cseh államfő is kommentál? 
Nincs kizárva, hogy Václav Klaus cseh 
államfő csütörtökön a prágai közszol-
gálati televízió stúdiójában mond véle-
ményt a labdarúgó-Európa-bajnokság 
cseh–portugál negyeddöntőjéről. 
Klaus hétfőn rendkívül élesen bírál-
ta a szombati cseh–lengyel mérkőzés 
utáni televíziós stúdióbeszélgetést. Az 
elnöknek nem tetszett, hogy a szakér-
tők mindent megvitattak, de azt, hogy 
a mérkőzés vége előtt röviddel Michal 
Kadlec a már üres cseh kapu torkából 
kifejelt egy lengyel lövést, teljesen meg-
feledkeztek. Jaromír Bosák, a stúdió-

beszélgetés vezetője azonnal reagált, 
és meghívta Klaust, hogy a csütörtöki 
cseh–portugálról azon frissiben, a stú-
dióban mondjon véleményt. „Nem le-
pett meg, hogy az elnök úr véleményt 
nyilvánított, hiszen sok mindenhez 
hozzászól. Örülök, hogy egy új szak-
értőt szereztünk a stúdióbeszélgetések-
hez. Ha az elnök úr elfogadja meghívá-
sunkat, nagyon szívesen látjuk” – nyi-
latkozta Bosák. Hogy elfogadja-e Klaus 
a meghívást, egyelőre nem tudni. „Erről 
még nem tudok. A meghívás azonban 
biztosan jólesik neki” – mondta Radim 
Ochvat elnöki szóvivő.

> Platini német–spanyol döntőt 
jósol. Német–spanyol döntőre szá-
mít az Európa-bajnokságon Michel 
Platini, az Európai Labdarúgó-szövet-
ség (UEFA) elnöke. „A spanyoloknak 
sajátos stílusuk van, a fáradtsággal nem 
lehet problémájuk, ők ugyanis inkább a 
labdát futtatják” – nyilatkozta a játékos-
ként 1984-ben Eb-győztes, háromszo-
ros aranylabdás francia sportvezető. Az 
56 éves Platini szerint nagy siker a tor-
na, amely a világbajnoki ezüstérmes hol-
landok kiesésével megmutatta, hogy egy 
Európa-bajnokságon sokkal nehezebb 
dolguk van a csapatoknak. Az UEFA 

elnöke elmondta, pozitívan csalódott az 
általában védekezőbb stílusban futbal-
lozó olaszokban, akik Cesare Prandelli 
irányításával a támadófutballra helyez-
ték a hangsúlyt. Platini nem rejtette 
véka alá kritikáit sem. Kiemelte: nem 
boldog a horvát szurkolók viselkedése 
miatt, hiszen az olaszok elleni mérkőzé-
sen majomhuhogást utánoztak, amikor 
a színes bőrű Mario Balotellinél volt a 
labda, ráadásul különböző tárgyakat is 
dobáltak a pályára. Ezenkívül megemlí-
tette, hogy „tíz hülye ember” miatt volt 
utcai verekedés Varsóban a lengyel–
orosz mérkőzés napján.hí
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Szent Patrik sem segíthetett az íreken

Nem tudták elakasztani a horvátok a címvédő spanyolokat, így elköszöntek az Eb-től

Eredmények és állás

C csoport: Spanyolország – Horvátország 1–0 (0–0) /Navas (88.)/; 
Olaszország – Írország 2–0 (1–0) /Cassano (35.), Balottelli (90.)/.

1. Spanyolország 3 2 1 0 6–1 7
2. Olaszország 3 1 2 0 4–2 5
3. Horvátország 3 1 1 1 4–3 4
4. Írország 3 0 0 3 1–9 0

A D csoportban tegnap este két mérkőzést játszottak – Ang-
lia–Ukrajna és Svédország–Franciaország –, ám mindkettő lapzár-
ta után ért véget. Ma szünnap van az Eb-n.

A negyeddöntő párosítása: június 21.: Csehország – Portugália 
(21.45); június 22.: Németország – Görögország (21.45); június 23.: 
Spanyolország – D2 (21.45); június 24.: Olaszország – D1 (21.45).
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3D-s mozifilmek
Ezen a héten a következő filmeket tekint-

hetik meg az érdeklődők a Relax Caffe Club 
3D-s mozitermében (Székelyudvarhely, 
Solymossy utca 1. szám): A három testőr, 
Transformers 3., A legsötétebb óra és a Thor. 
Szombaton 14 és vasárnap 11 órától pedig 
A párizsi mumus című mesefilmmel várják 
az érdeklődőket.

Fúvóstalálkozó
Harmincegyedik alkalommal tartják 

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

Festészeti kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

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

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. 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.

2012. június 20., szerda | 15. oldal

A könyvben harminckét csapatról kapunk összeállítást, a klu-
bok történetét, veretes múltját, népszerűségét és földrajzi-ke-
reskedelmi szempontokat is figyelembe véve. Nem feltétlenül 

ez a világ legjobb, még csak nem is a legeredményesebb top harminc-
két futballcsapata, ám egy kártyás hasonlattal élve, az ultisok nagyon 
jól tudják, egy VII-es is olyan fontos vagy fontosabb lehet néha, mint 
egy ász...

A 200 oldalas könyv megvásárolható az Árnika Könyves-
boltban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, tele-
fon: 0266–210 046, 0751–103 915).

az ajánlata

Rochy Zoltán – Zombori 
Sándor: Zseniális futballklubok

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesz-
tőségben, lapkihordóinknál, e-mailen 
az office@hargitanepe.ro címen, a 
postásoknál, a postahivatalokban, va-
lamint banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Múzeumok Éjszakája Udvarhelyen

Akkor nyílik, amikor zárnák

Második alkalommal szervezi 
meg a székelyudvarhelyi Haáz 
Rezső Múzeum szombaton a 

Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendez-
vényt, melynek célja, hogy minél többen 
térjenek be a múzeumba, és ezzel népsze-
rűsítsék az egész évi múzeumi tevékenysé-

get. A rendezvény gyerekek és felnőttek 
számára egyaránt kínál látványosságot és 
foglalkozást. A szokásos záróra ezúttal a 
kapunyitás időpontját jelenti: délután öt 
órától egészen éjfélig bárki számára ingye-
nesen látogathatóak lesznek a meghirde-
tett programok és kiállítások.

ma

Szerda
Az év 172. napja, még 194 nap van hátra 

az évből. Napnyugta ma 21.06-kor, napkelte 
holnap 5.30-kor. 

Isten éltesse 
Koppány és Rafael nevű olvasóinkat, va-

lamint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Koppány jelen-

tése: méltóságnév. A héber eredetű Rafael je-
lentése pedig Isten meggyógyít. 

Június 20-án történt 
1837. Trónra lépett Viktória királynő, 

akinek 64 éves uralkodása az angol világbiro-
dalom fénykorát jelentette. 

1963. Aláírták a Szovjetunió és az Egye-
sült Államok elnökei közötti közvetlen vo-
nalról, a „forró drótról” szóló megállapodást. 

Június 20-án született 
1848. Myslbek, Josef Vaclav, a cseh szob-

rászat legkiemelkedőbb alakja. 
1918. Sztáray Zoltán író, a nyugati ma-

gyar emigráció egyik vezető személyisége. 
1925. Kovács András Kossuth- és Balázs 

Béla-díjas filmrendező, kiváló művész, a Ma-
gyar Mozgókép Mestere. 

Június 20-án halt meg 
1919. Csontváry Kosztka Tivadar festő, a 

modern magyar festőművészet egyik legere-
detibb alakja. 

1973. Keleti Márton filmrendező, há-
romszoros Kossuth-díjas, kiváló művész. 

1993. Sárosi György labdarúgó, az 1930-
as évek legendás csatára. 

Assisi Szent Ferenc Iskolája

A kolozsvári ferences szerzetesek a misszió 
évének tematikájához igazodva idén is meg-
rendezik az Assisi Szent Ferenc Iskolája tábort 
Csíksomlyón. A szervezők, fr. Pantea Tibor 
OFM kolozsvári ferences templomigazgató 
és fr. dr. Orbán Szabolcs OFM tartományfő-
nök olyan 4–8. osztályos tanulók jelentkezését 
várják, akik július 12–15. között Csíksomlyón 
részt szeretnének venni egy olyan táborban, 
amely lehetőséget nyújt Assisi Szent Ferenc 
életének megismerésére, életpéldájának elmé-
lyítésére és arra, hogy a résztvevők új ismeret-
ségeket, barátságokat alakíthassanak ki. Assisi 
Szent Ferenc Iskolájába legkésőbb július 8-ig 
lehet jelentkezni fr. Pantea Tibor testvérnél 
a következő címen: Mănăstirea Franciscană 
400112 – Cluj-Napoca. Str. Victor Deleu 
nr. 4.; telefonszám: 0264–594377, 0746–
774701; e-mail: frtibi@gmail.com. Tájéko-
zódni az alábbi linkeken is lehet: http://ofm.
ro/eferi/taxonomy/term/14; http://www.
ofm.ro/kolozsvariferencesek.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

www.parapista.com

– Látom, az asszony kiderítette, hogy kire szavaztál…

para
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. június 20.

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

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

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

szabadidő

Kacsapár csenget 
a hattyúk helyett ebédért

Nyolcszáz éves ha-
gyományt tört meg 
egy kacsapár Nagy-

Britanniában: elorozta haty-
tyúnemzedékek hosszú sorá-
tól az élelemért csengetést a 
somerseti püspöki várnál.

A madarak az erődítményt 
körülölelő vizesárokban élde-
gélnek. Nyolc évszázadon át 
hattyúkat idomítottak be a 
várbeliek arra, hogy a mada-
rak csőrükkel alkalmanként 
megrángassanak egy kötelet, 
amely a vár egyik faláról lóg a vizesárok fölé. A 
kötélen harang is van, amely tudatja a várbeli-
ekkel, hogy a hattyúk enni kérnek.

Mármost a legújabb hattyúpár túl félénk, 
hiába próbálták őket beidomítani elődeik-

hez hasonlóan a várbeliek. 
Ellenben kifigyelte a dolgot 
egy élelmes kacsapár, amely 
így élelmes is lett: ők kapják 
a hattyúkosztot. A jogosul-
tak egyelőre udvariasan teret 
engednek a kacsakonkuren-
ciának, de – a vár gondnoka, 
Paul Arblaster szerint – lassan 
elsajátítják a „kötelező” tan-
anyagot és remélhetően hely-
reáll a tradíció – adta hírül a 
The Daily Mail brit napilap.

A hagyomány eredete 
homályba vész, a helyiek legjobb tudomása 
szerint nyolc évszázada egy lányka kezdte etet-
ni az árokban vendégeskedő hattyúkat, hogy 
odaszoktassa őket és mindig gyönyörködhes-
sen bennük.

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java-
solt kép alá írást a benedek.eniko@
har   gitanepe.ro e-mail cím re vagy szer -
kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 
10. szám) várjuk.

*
A fotót Xantus Szidónia, a Hargita 
Megyei Művészeti Népiskola fotó 
szakának elsőéves diákja készítette.

fotóalbum

16
32 C̊

15
31 C̊

15
30̊C

időjárás-előrejelzés

Maros-
vásárhely

Csík-
szereda

Székely-
udvarhely

Sepsi-
szentgyörgy

16/33 15/30 16/33 14/31

VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, csak kevés 
helyen lehetnek gomolyfelhők az égen. Csapadék 
nem várható. A déli, délkeleti szél helyenként 
megélénkül.

Már lejártak a ballagások, a végzősök túl 
vannak a bankett fáradalmain is. Én azon-
ban nem tudom megállni, hogy ne menjek 
el szó nélkül egy olyan jelenség mellett, amit 
többek között a ballagásokat követő díszebéd 
egyik jellegzetes „cselekménye” ihletett. Min-
denki számára ismerős az a helyzet, amikor 
a vendégként érkező keresztszülő, más rokon 
a megérkezés vagy pedig az ajándékozás pil-
lanatában az ünnepelt kezébe nyomja az 
ajándéknak szánt, lehetőségei szerint „megtö-
mött” borítékot. Ez persze több szempontból 
is praktikus, hiszen nem kell azon agyalni, 
hogy vajon mire lehet szüksége a frissen vég-
zett „csemetének”, nem történik meg az sem, 
hogy elméretezett, nem személyére szabott 
lenne a megvásárolt vagy éppen elkészített 
ajándék. Az érettségi küszöbén álló fiatal 
így a rendelkezésére álló borítékokból befolyt 
pénzösszegből azt vásárol, amiről éppen úgy 

gondolja, hogy a legnagyobb szüksége van 
rá.

Azonban egyik ismerősöm mesélte 
nemrég, hogy hetedik osztályos kishúgát 
születésnapra hívták meg. Annak rendje 
és módja szerint megindult a „vadászat” 
az ajándékok iránt, amit a leányzó szépen 
becsomagolva az ünnepeltnek szándéko-
zott adni. Nagy volt azonban a csodálko-
zás mindkét fél részéről, amikor a kislány 
beállított a szépen becsomagolt ajándék-
csomaggal, hiszen mindenki látszólag üres 
kézzel érkezett. Nem volt azonban üres a 
kezük, hiszen megérkezéskor mindenki az 
ünnepelt kezébe nyomta az előzőleg anyu-
ka által otthon „megtömött” borítékot. A 
szülinapos és az ünneplő társaság pedig 
tágra nyílt szemekkel nézte a kislányt, aki 
igazi ajándékkal mert érkezni a nem min-
dennapi zsúrra.

Ajándék
                 villanás n Tamás Attila
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A rejtvényben 
Jókai Mór 

egyik gondolatát idézzük:

„Inkább olyan úr légy, aki úgy dol-
gozik, mint egy cseléd,  

mintsem olyan cseléd, aki úgy...” 
(Befejező része  

a rejtvényben olvasható!)

 KÉszÍTeTTe: benedeK eniKő


