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A székelyek kedvelik 
a bolgár hullámokat 

Igen széles ugyan a nyaralási helyszínek palettája, mégis legtöbben Bulgáriát választják idén is 
úti célként, egyrészt a közelsége és megközelíthetősége, másrészt pedig az elfogadható árak 

miatt. Bár lejártak az elővásárlási kedvezmények, vannak, akik csak a nyár elején tervezik meg 
nyaralásukat, vagy éppen az utószezonra várnak, amikor olcsóbban lehet nyaralni azokon a 

helyszíneken is, ahol a csúcsszezonban jóval többet kell fizetni. > 2. oldal

Idegen tájakkal kecsegtető kirakat. Bő a kínálat, növekszik a kereslet FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Ingatag erőviszonyok
Hétfőn újabb két liberális-de-

mokrata szenátor jelentette be, hogy 
kilép a párt szenátusi � akció jából, 
egyikük a szociáldemokrata párt 
keretében kíván tovább te-
vékenykedni, másikuk pedig 
függetlenként. Ilyenképpen 
pedig az erőviszonyok ismét az 
USL javára dőlhetnek el.
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     Hecser Zoltán

NINCS FOLYÓ VÍZ NÉLKÜL

Megmentjük 
a Nagy-Küküllőt
Írásunk nyomán újraelemzi a 

megyei környezetvédelmi ügy-
nökség a zetelaki gát alatt műkö-
dő mini-vízierőmű tevékenységé-
nek az engedélyeztetését. 
Bernádt Zelma igazgató 
azt közölte: egyetlen jog-
szabály sem engedi meg, hogy egy 
folyót víz nélkül hagyjanak.

„SÖRPÉNZBŐL”

Gömbpanoráma 
és elsősegély

AHeineken Románia által kö-
zösségfejlesztésre kiírt pályázat 

nyomán elsősegély-nyújtási 
képzéseket tartanak, illetve 
virtuális túrákon járhatják 
majd be az érdeklődők Csíkszereda 
nevezetességeit.

Egy nép nem mondhat 
le önmagáról 82 3Szükséges 

óvintézkedések
Utalják 
a fejőstehén-támogatást

HIRDETÉSEK

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4626
1 amerikai dollár USD 3,5387
100 magyar forint HUF 1,5402
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Mérlegelés az utazási irodában. Hová enged a pénztárca? fotó: balázs árpád

barátból ellenséggé vállhat a nap

Szükséges óvintézkedések

több szem kacsint távoli tengerpartra, mint tavaly

Kedvelik a bolgár hullámokat a székelyek

MegkíMélnék a jól fizetőket 
a szolgáltatás-felfüggesztéstől

Egyéni szerződések 
a tartozókkalaz egész országra rendkívüli me-

leget jósolnak az elkövetkezendő 
napokra a meteorológusok, elő-
rejelzéseik szerint a csúcshőmér-
séklet elérheti a 35–36 celsius-
fokot is. a hargita megyei köz-
egészségügyi igazgatóság figyel-
meztetést bocsátott ki, amelyben 
az óvintézkedések betartására 
hívja fel a lakosság figyelmét.

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

Ajúnius 19–22. közötti idő-
szakra kibocsátott meteo-
rológiai előrejelzés szerint 

igen magas hőmérsékleti értékek-
re lehet számítani országszerte, 
több helyen ezek az értékek elérik 
a 35–36 Celsius-fokot is. Az Or-
szágos Meteorológiai Intézet köz-
leménye szerint az UV-sugárzás 
is magas, így fokozott veszélynek 
teszik ki magukat azok, akik eb-
ben az időszakban napfürdőznek.

Az egészség védelmében hozott 
óvintézkedések betartására figyel-
mezteti a lakosságot a Hargita Me-
gyei Közegészségügyi Igazgatóság 
is. Közleményükben azt tanácsol-

ják, hogy lehetőleg 11 és 18 óra 
között ne tartózkodjunk a napon, 
viseljünk kalapot, napszemüveget, 
természetes, világos anyagból ké-
szült ruházatot. Ajánlott a gyakori 
zuhanyzás, napi 1,5–2 liter folyadék 
elfogyasztása, de a folyadékpótlásra 
alkalmatlanok a szénsavas üdítők, 
koffein-, illetve alkoholtartalmú ita-
lok, ezek ugyanis inkább fokozzák, 
mint csökkentik a kiszáradást. Ezek 
helyett jobb a friss gyümölcsökkel, 
zöldségekkel (dinnye, szilva, ubor-
ka, paradicsom) való folyadékpót-

lás, és jó tudni, hogy egy joghur 
felér egy pohár vízzel.

Az erős napsütésben kerülni kell 
a szabadban való sportolást, illetve 
a megerőltető fizikai munkát, és fi-
gyelni kell a gyermekek, idősek fo-
lyadékfogyasztására is – tanácsolják 
a szakemberek.

A Hargita Megyei Mentőszolgá-
latnál érdeklődve megtudtuk, egy-
előre nem tapasztalható a hívások 
számának növekedése, mióta beállt 
a meleg, és az ájulások száma sem 
ugrott meg.

egyéni szerződéseket köt a 
csíkszeredai közüzem azok-
kal a tömbházlakókkal, akik 
az elmúlt évek során rossz 
közköltség-fizetőknek bizo-
nyultak. egy utcában már le-
zajlott, másik kettőben hama-
rosan kezdődik a szerződések 
aláírása.

F. E. Gy.

Ott kötünk egyéni szer-
ződéseket a lakókkal, 
ahol nagyok a felhal-

mozott tartozások – mondta 
Bíró Hajnalka, a Goscom sajtó-
szóvivője tegnap.

Az akcióval az a céljuk, hogy 
a közköltséget nem fizetők laká-
sában szükség esetén úgy állít-
hassák le a szolgáltatást, hogy az 
illető lépcsőházban lakó, rend-
szeresen fizető szomszédokat a 
büntetőintézkedés ne érintse.

A Gyermek sétányon már 
42 egyéni szerződést kötöt-

tek, ezekben benne foglaltatik, 
hogy ha az illető lakó három 
hónapon keresztül nem fizeti 
a közköltségét, vállalja, hogy 
beengedi a közüzem mun-
kásait a lakásba, hogy azok 
felfüggeszthessék a fűtés- és 
melegvíz-szolgáltatást.

A Gyermek sétány után a Mül-
ler László utca, illetve a Test vériség 
sugárút problémás tömbházai 
következnek, esetükben most 
zajlik az egyeztetés a Goscom és 
az érintett lakószövetségek kö-
zött az egyéni szerződésekről.

A Goscom azt reméli, hogy 
a nyár folyamán, amíg kisebbek 
a közköltségek, behajthat va-
lamennyit a lakosság által fel-
halmozott adósságokból. Bíró 
Hajnalka azt is elmondta, volt 
olyan tartozó tömbházlakó is, 
aki visszautasította az egyéni 
szerződés aláírását, esetében 
nem marad más megoldás, mint 
a per, majd a végrehajtás.

csík

A káros sugarak ellen védekezni kell. Hatékony eszköz a napernyő fotó: balázs árpád

igen széles ugyan a nyaralási 
helyszínek palettája, mégis leg-
többen bulgáriát választják idén 
is nyaralási úti célként, egyrészt 
a közelsége és megközelíthetősé-
ge, másrészt pedig az elfogadha-
tó árak miatt. Bár lejártak az elő-
vásárlási kedvezmények, vannak, 
akik csak a nyár elején tervezik 
meg nyaralásukat, vagy éppen 
az utószezonra várnak, amikor ol-
csóbban lehet nyaralni azokon a 
helyszíneken is, ahol a csúcssze-
zonban jóval többet kell fizetni. az 
utazási irodák kínálatainak lassan 
a képzelet sem szabhat határt.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nálunk a keresletnek a 
képzelet szabhat határt. 
Nincs olyan útvonal, olyan 

kontinens vagy helyszín, ahová ne 
tudnánk a minket felkereső utazni 
vágyókat eljuttatni. Mondhatni, 
hozzánk jönnek a „furcsaságokért”, 
mivel ezeket a kéréseket maradékta-
lanul teljesíteni tudjuk, ha az ember 
hajlandó reális összegeket áldozni 
rá – reagált érdeklődésünkre Pásztor 
Mihály, a Transair Agency utazási 
iroda marketingigazgatója. 

Utazás bárhová
– Voltak már kubai, mexikói, 

kínai, kazahsztáni utak, kirándulá-
sok, amelyeket mi szerveztünk ügy-
feleink számára. Jó kapcsolataink 
vannak, ha valaki beállít hozzánk 

egy elképzeléssel és ehhez társított 
reális árral, adott esetben célirányo-
san, éppen a Húsvét- vagy a Kaná-
ri-szigetekre szeretne elutazni, az is 
könnyen kivitelezhető. Sőt, ha vala-
ki elképzelések nélkül érkezik, szí-
vesen nyitjuk ki a térképet és aján-
lunk különleges kirándulóhelyeket, 
országokat, ahová elutazhatnak. Jó 
azonban legalább fél évvel az utazás 
előtt megtervezni az utazást, hiszen 
így pénzt lehet spórolni. Az elővá-
sárlási kedvezmények még márci-
usban lejártak, akik most érkeznek 
hozzánk, és közelebbről nyaralni 
vagy utazni szeretnének, azok vagy 
későn ébredtek – emiatt jelentős 
pluszköltséggel kell számolniuk – 
vagy pedig az őszi-téli útjaikat ter-
vezik, foglalják le – számolt be az 
utazási jellegzetességekről, valamint 
a kereslet-kínálat találkozásáról az 
utazási iroda marketingigazgatója. 
Ilyenkor már csak a maradék he-
lyekből lehet válogatni, de ha elég 
szemfüles az ember, akkor két fel-
nőtt és két gyerek egyhetes nyaralá-
sa már kijöhet 650 euróból. Ezeket 
az utakat azonban jóval a nyaralás 
előtt le kell foglalni, akiknek sike-
rült időben lépni, azok akár 25-30 
százalékot is megspórolhattak az 
árból.

„all inclusive” divat nyugaton
Nyaralás szempontjából még 

mindig a horvát tengerpart számít a 
legdrágábbnak: ott a háromcsillagos 
szállás ugyanannyiba kerül, mint pél-

dául Bulgáriában vagy Törökország-
ban a teljes nyaralási csomag, köz-
szájon forgó nevén az „all inclusive” 
ellátás. Nyugaton is jellemző, hogy a 
szállodák többsége már elvben all 
inclusive ellátással fogadja vendé-
geit, de a szálláshelyek szolgálta-
tásait a hoteltulajdonosi tömörü-
lések és az illető ország politikája 
is meghatározza – tudtuk meg ér-
deklődésünk során. 

– A székely, ezen belül a csíki 
ember már nyitott a luxusutak, 
nyaralások iránt is, hiszen egyre 
többen vannak, akik ezt megen-
gedhetik maguknak. A tájékozó-
dással sincs probléma, hiszen a 
háztartásokban az internet elterje-
désének köszönhetően sokan utá-
nanéznek a különböző helyszínek-
nek, de vannak olyanok is, akik a 
szomszédoktól, ismerősöktől hal-
lanak vonzó turisztikai célpontok-
ról, kedvezményekről – mondta el 
érdekesség gyanánt Pásztor Mihály 
marketingigazgató.

Utolsó pillanat olcsón
Nálunk a legkeresettebb úti cél 

egyéni szállítással Bulgária és Ma-
gyarország, repülővel leginkább Tö-
rökország, Görögország, de ezeken 
kívül idén, a korábbi évhez képest 
nőtt az igény Tunézia, Egyiptom, 
Spanyolország iránt is.  Csökkent 
viszont a román tengerpart iránt ér-
deklődők száma. 

– Természetesen az előfoglalási 
kedvezmények lejárta után is for-

dulnak hozzánk utazni vágyók, mi-
vel sok útra, útvonalra még mindig 
akciós áron tudnak bejelentkezni, 
és esetenként ez szinte akkora ked-
vezményt jelenthet, mint az elő-
foglalási ár – számolt be kérésünk-
re Miklós Csilla, a Fenyő Travel 
irodavezetője.

Petres László, a Travel 4 You 
utazási iroda igazgatója megkere-
sésünkre beszámolt arról is, hogy 
időnként több, úgynevezett utol-
só pillanatos „last minutes” aján-
lattal is tudnak szolgálni, amelyek 
utazás előtt legfeljebb két héttel 
jelennek meg. – Ezért jó szemfü-
lesnek lenni, ha valaki élni akar az 
utolsó perces utak nyújtotta költ-
ségkímélő lehetőséggel, hiszen a 
nyaralásnál akár 10-15 százalék 

kedvezményben is részesülhetnek 
ügyfeleink. Népszerű például az 
egyéni, saját kocsival történő nya-
ralás is, legtöbben a bolgár tenger-
partra mennek, emellett szívesen 
veszik igénybe repülős útjainkat 
is Ciprusra, Máltára, Szicíliára és 
Mallorcára is. De van saját utunk 
is, ez pedig egy izraeli zarándok-
lat. Bulgáriában all inclusive el-
látással igényelt nyaralás jelenleg 
300 és 500 euró között mozog. 
Az olasz, spanyol útvonalakat, 
szállodákat inkább az utószezon-
ban keresik. Az elmúlt évekhez 
viszonyítva növekszik a nyaralási 
kedv, az emberek is áldoznak rá, 
ezt mutatja idén a helyfoglalások 
számának növekedése – számolt 
be az igazgató.
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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 � akciójából, 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 Hecser Zoltán

hargitanépe

A kedvezőtlen adottságú, hegy-
vidéki térségekben nevelt fe-
jőstehenek után járó támogatá-
sok kifizetésével napokon belül 
1,86 millió euróval gyarapszik a 
Hargita megyei tehéntartó gaz-
dák bankszámlája. A túligény-
lés miatti visszaosztás nyomán 
az állattartó gazdák 86,37 euró-
ra, azaz közel 380 lejes támoga-
tásra jogosultak. Megyénkben 
mindezt 5800 gazda több mint 
23 ezer fős állományra kapja.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Anapokban utalja a ki� zetési 
ügynökség a Hargita me-
gyei fejőstehéntartó gazdák 

számlájára a 2011. évre vonatkozó 
hegyvidéki fejőstehén-támogatást 
– hívja fel az állattenyésztő gazdák 
� gyelmét tegnap lapunkhoz eljut-
tatott közleményében a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Ki� zetési és 
Intervenciós Ügynökség (APIA).

Leszögezik, a mezőgazdasági 
minisztérium az Európai Unió ag-
rárpolitikájával összhangban közös-
ségi forrásból biztosítja a gazdálko-
dóknak szánt támogatást.

Haschi András, a ki� zetési ügy-
nökség Hargita megyei igazgatója 
szerint nem késtek a pénzek folyósí-
tásával, a fejőstehéntartó gazdáknak 
szánt támogatás ki� zetésének utolsó 
határideje ugyanis – a 2010/755-ös 
kormányhatározat értelmében – fo-
lyó 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 ki� zetési 
ügynökség munkatársai összesen 
6500 támogatási kérelmet jegyez-
tek, ám az utólagos helyszíni és ad-
minisztrációs ellenőrzések nyomán 
csupán 5831 fejőstehéntartó jogi 
és magánszemély támogatási kérel-
mét 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 támogatásban részesülnek, ami a 
teljes országos támogatási keretösz-
szeg közel 9 százaléka.

Az ellenőrzések során tapasztalt 
legtöbb rendellenesség egyébként a 
tejkvóta hiányára, illetve a keresztel-
lenőrzések során felmerült elégtelen-
ségekre volt visszavezethető.

– Ilyen volt például, ha a támo-
gatásra jelölt fejőstehénnek nem volt 
borja, vagy ha a gazda a bejelölt öt 
tehén helyett az istállójában csak né-
gyet tudott felmutatni, vagy megfe-
lelő dokumentummal igazolni – vá-
zolta a támogatási jog elvesztésének 
leggyakoribb okait Haschi.

380 LEJT KAPNAK ÁLLATONKÉNT A GAZDÁK

Utalják a fejőstehén-támogatást
NYOLCADIKOSOK ZÁRÓVIZSGÁJA

Bekamerázzák
a vizsgatermeket

Hegyvidéki legelőn. 5800 gazda jogosult a támogatásra FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE

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 állhat-
nak vizsgára. 

Hargita megye 98 jogi személyi-
séggel rendelkező iskolájában, 103 
helyen írják meg dolgozataikat a 
diákok. A legtöbb esetben az isko-
lák alegységeiből a központba viszik 
vizsgázni a gyerekeket, de vannak 
kivételek is: például a siménfalvi 
iskolához tartozó Kobátfalván és 
Rugonfalván is rendeznek vizsgát, 
továbbá a Gyergyóújfaluhoz tartozó 
tekerőpataki és a Farkaslakához tar-
tozó székelyszentléleki nyolcadiko-
sok 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.

HIRDETÉS
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társadalom

Körkép

Kiderült, kik és mire költhetik el 
a két, egyenként 50 ezer lejnyi 
támogatást jelentő „sörpénzt”. A 
Heineken Románia által közösség-
fejlesztésre kiírt pályázat nyomán 
a megyei mentőszolgálat szakem-
berei átfogó elsősegély-nyújtási 
képzéseket tartanak, illetve az 
Élő Erdély Egyesület jóvoltából 
virtuális túrákon járhatják majd 
be az érdeklődők Csíkszereda és 
környéke nevezetességeit.

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 el-
sősegélynyújtó képzés beindítása a 
térségben, hiszen munkánk során 
sokszor tapasztaltuk, hogy némely 
beteg élete szakképzett elsősegély-
nyújtással megmenthető lett volna, 
ám ennek hiányában sajnos már el-
hunyt a páciens, amire a mentősök-
nek sikerült eljutniuk 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, 
képeslapokat, melyeket szintén 
megjelenítünk az oldalon – számolt 
be Boda Szabolcs, az Élő Erdély 
Egyesület elnöke.

Még három hét van a székely 
viselet, a tánc, a dal és az imád-
ság legnagyobb székelyföldi 
ünnepéig, az Ezer Székely Le-
ány Napjáig – emlékeztet saj-
tóközleményében Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala. A do-
kumentum szerint a 2012. július 
7-én, szombaton zajló rendez-
vény előkészítő munkálatai már 
az utolsó pontosítások, egyezte-
tések szakaszában vannak.

HN-információ

Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, 
a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes és az Ezer Székely Le-
ány Napja Alapítvány – az ünnepség 
elindítóinak szándékához híven – az 
elmúlt egy év során arra törekedett, 
hogy minél több székelyföldi telepü-
lés számára tegyék vonzóvá a rendez-
vényt és minél több, székely népvise-
lettel rendelkező személyhez eljut-
tassák a felhívást, hogy jelenlétükkel 
segítsék nemzeti összetartozásunk, 

önazonosságunk, népi hagyomá-
nyaink megőrzésének megvalósulási 
szándékát.

A hivatal közleménye leszögezi, 
július első szombatján egész napos, 
színes program várja mindazokat, 
akik fontosnak tartják a székely nép-
hagyomány ápolását. Reggel 8.30 és 
9.00 óra között a város bejáratainál 
gyülekeznek a környező települések-
ről érkező, székely ruhába öltözött 
hagyományőrző csoportok, majd 
Csíkszereda központjába vonulnak, 
és birtokba veszik az új köntösbe öl-
töztetett Szabadság teret. A 9.30-tól 
kezdődő rövid közös tánc után indul 
a fogatos, lovas, gyalogos seregszem-
le a csíksomlyói kegytemplomhoz, 
ahol 11.00 órától kezdődik az ünne-
pi szentmise. A Kis- és Nagysomlyó 
közötti Nyeregben, a Hármashalom-
oltárszínpadon 13.00 órától hangza-
nak el a megnyitó- és köszöntőbe-
szédek, majd 13.30-tól 18.00 óráig a 
székely csizmák dobogásától és a szé-
kely szoknyák pörgésétől lesz hangos 
és színes a színpad. A hagyományőr-

ző néptánccsoportok előadásait csak 
a 16.00 órától kezdődő közös tánc 
és a közös fotó elkészítése szakítja 
félbe. Az előadások ideje alatt idén 
is lehetőség nyílik a környékbeli kéz-
művesek termékeinek megtekinté-
sére, megvásárlására, emellett az ér-
deklődők az egyre inkább feledésbe 
merülő hagyományos mesterségek 
kulisszatitkaiba is betekintést nyer-
hetnek. Természetesen nem marad 
el a viseletmustra sem, amely során a 
zsűri tagjai a népviselet eredetiségét 
vizsgálják. 

Az idei Ezer Székely Leány 
Napja tiszteletbeli házigazdái a 
csíkszentmihályiak lesznek, tavaly 
ugyanis a település összlakosságának 
2,98%-a vett részt népviseletbe öltöz-
ve az ünnepségen. Így a legnépesebb 
részvétellel képviseltetett település 
kitüntetést és a két faragott esketői 
széket elnyerő Csíkszentmihály ké-
szíti az idei aranykaput is.

Az ünnepség meghívott ven-
dégei Petrás Mária népdalénekes és 
Kóka Rozália ének- és mesemondó.

Több mint háromszáz kilométert 
bicikliznek a kalibáskői erdei is-
kola résztvevői, Csomakőröstől 
Nagyenyedig, Kőrösi Csoma Sán-
dornak és édesapjának útvonalát 
követve a szülői háztól a Bethlen 
Kollégiumig. A többnapos kirán-
dulásra június utolsó hetében 
indul a szép számú csapat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Alig 15 éves volt Kőrösi 
Csoma Sándor, amikor 
édesapjával Csoma kőrösről 

felgyalogolt Nagy enyedre, hogy 
beiratkozzon a Bethlen Kollégi-
umba. Erre a több mint 300 km-es 
útszakasz megtételére vállalkoztak 
a Kalibáskő erdei iskola résztvevői, 
akik június 24-én, vasárnap reggel 
Csomakőrösről indulnak a többna-
pos kerékpárkörútra.

– Sajnos arról nem találtunk le-
írást, hogy melyik útvonalon tették 
meg ezt a távot, így mi Szászföldön 
keresztül közelítünk Nagyenyedhez 
– mondta Kovács Ildikó szervező.

Az utat én akartam, mert engem 
akart az út elnevezésű kerékpáros 
vándortábor résztvevőit június 23-
án, szombaton autóbusz szállítja 
Kőrösi Csoma Sándor szülőhelyére, 
innen az első nap 60 km-t tekernek 
a bringások, amíg következő pihe-

nőhelyükre, Középajtára érnek. A 
csapattagok sátorokban töltik majd 
az éjszakákat, a résztvevők magját 
egyébként a tavalyi erdővidéki ke-
rékpártúrások képezik.

– Az előző években a foglalko-
zások alkalmával már sokat beszél-
gettünk Kőrösiről, részletesen meg-
ismerkedtünk szolgadiák éveivel, a 
tájszólással, amit magával vitt. Sok 
értékes feladatlap készült a vele kap-
csolatos anyagokból, amit a gyere-
kek nagyon élveztek. Ennek folyta-
tásaként szerveztük idén ezt a túrát 
– nyilatkozta Kovács.

A programot jövőben a 
Göttingeni Egyetem felkeresésével 
folytatnák, ugyanis ennek az egye-
temnek Kőrösi angol ösztöndíjas 
hallgatója volt.

Az idei kerékpáros vándortábor 
– amelynek hét állomása van – az 
utolsó nap a nagyenyedi kollégi-
um látogatásával zárul. A táborban 
húsz gyermek vesz részt, többnyire 
a Nagy István Zene- és Képzőmű-
vészeti Középiskola, a Petőfi Sándor 
és Nagy Imre általános iskola diákjai. 
A húszfős csapatot Bertóti Zsolt 
hegyimentő, Ferencz Levente és Ko-
vács Ildikó kíséri végig az útvonalon. 
A kerékpáros vándortábort Hargita 
Megye Tanácsa, Csíkszereda Me-
gye Jogú Város Önkormányzata és a 
Communitas Alapítvány támogatja.

GAzdárA tALáLt A HEiNEKEN áLtAL fELAjáNLott SzázEzEr LEj

Gömbpanoráma és elsősegély 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

EzEr SzÉKELy LEáNy NAPjA

Csíkszentmihály az idei házigazda

KErÉKPároS váNdortáBor

Csomakőröstől Enyedig

Deák Endre (1952–2012)

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



gyergyó

Körkép hargitanépe2012. június 20., szerda | 5. oldal 

Gyilkostó és Gyergyószent
mik lós egységes fejlesztését 
célozza az a projekt, amelyet 
a gyergyószentmiklósi önkor
mányzat képviselői ismertettek 
Fin nországban az URBACT
projektben részt vevő országok 
képviseletének.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Finnországban gyűltek 
össze az URBACT II 
Programban részt vevő 

európai országok utolsó tapasz-
talatcserére az ősszel esedékes 
egri zárókonferencia előtt. A 
rendezvényen Románia képvi-
seletében Gyergyószentmiklós 
polgármestere is részt vett. 
Gyergyószentmiklós önkor-
mányzata 2010-ben csatlakozott 
az URBACT II Programhoz, 
célul tűzve ki a város főterén, 
valamint a Gyilkostónál megva-
lósuló, a helyi lakosság szociális 
problémáit is kiemelten kezelő, 
úgynevezett szociális városi re-
habilitációt.

Az URBACT II Program ke-
retében a SURE alprojekt nem-
zetközi partnerség lehetőséget kí-
nál arra, hogy az innovatív szoci-
ális-gazdasági városrehabilitációs 
tématerületen az Európában 
megtalálható legkorszerűbb mo-
delleket ismerje meg, s egy helyi 
akcióterv keretében, a projektben 
létrehozott helyi támogató cso-

port aktív bevonásával intézkedé-
seket dolgozzon ki a két lakóterü-
let problémáinak kezelésére.

A SURE alprojekt legfonto-
sabb végterméke helyi szinten a 
fent említett akcióterv, amelynek 
megvalósítására minden partner 
állásfoglalást tesz. 

– Nyolc ország képviselői elé 
terjesztettük tervünket, misze-
rint Gyergyószentmiklós nevét 
összekötnék Gyilkostóéval, a 
projektünket mindenki elfogad-
ta – mondta Mezei János polgár-
mester tegnapi sajtótájékoztató-
ján. – Fontosnak tartjuk, hogy 
Gyergyószentmiklós neve is is-
merősen csengjen a turistáknak, 
hiszen Gyilkostóról mindenki 
hallott, viszont csak valahová a 
Székelyföldre azonosítják azt.

Mezei részletezte azt is, hogy 
a jelenleg zajló munkálatok végez-
tével a város főtere lenne a fogadó 
tér, ahonnan majd rendszeres busz-
járatokkal szállítanák a látogatókat 
a Gyilkos-tóhoz, ahol különböző 
alternatívák állnának a rendelke-
zésükre a táj felfedezésében, mint 
például bérelhető kerékpárok, tető 
nélküli buszok vagy kisvonat.

– A főtér környékén dolgozó 
árusok segítségére is szükségünk 
lesz, felhívjuk a figyelmüket arra, 
hogy minél nagyobb mértékben 
árusítsanak helyi termékeket, aján-
déktárgyakat, illetve az éttermekben 
is a helyi specialitások kerüljenek te-
rítékre, ily módon is emlékezeteseb-
bé tehetnénk gyergyószentmiklósi 
tartózkodásukat a turistáknak – fej-
tette ki Mezei. 

A gyergyószentmiklósi küldöttség Finnországban fotó: csibi márti

Finnországban találkoztak az UrbaCt-projekt résztvevői 

A város és Gyilkostó kapcsolata
SikeReS évAdoT záRT A FiGURA STúdió Színház

Készülnek a kisvárdai 
fesztiválra

az új Mpp-s városvezetés együttMűködne az rMdsz-szel és az eMnp-vel

Mindenki polgármestere akar lenni Mezei
120 éveS Az ipARTeSTüleT FéRFikARA

A legidősebb civilszervezet
együttműködést tervez az rMdsz-
szel és az eMnpvel az újonnan vá
lasztott, többségben Mpps gyer
gyó szentmiklósi vá rosvezetés. 
Mezei János újraválasztott pol
gármester szerint véget kell vetni 
a politikai csatározásoknak, és 
a város fejlesztésén kell dolgozni a 
következő négy évben.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Rengeteg feladat áll előt tünk, a 
következő négy évben Gyer-
gyó szentmiklósnak el kell ér-

nie a nulla szintet – fogalmazott Me-
zei János újraválasztott polgármester 
a Magyar Polgári Párt helyi szerveze-
tének tegnapi sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, ez azt jelenti, 
hogy a város teljes területén kiépítik 
a csatorna- és ivóvízhálózatot, járdát 
építenek, korszerűsítik a főteret, ut-
cákat aszfaltoznak, vagyis olyanná 
varázsolják a várost, amilyenben 
érdemes élni. Hangsúlyozta: min-
denki polgármestere szeretne lenni, 
függetlenül attól, hogy ki milyen po-
litikai nézeteket vall.

A helyi önkormányzati képvi-
selőktől is azt várja el, hogy a város 

érdekében dolgozzanak és annak 
érdekeit tartsák szem előtt, amikor 
döntést hoznak, ne a párt érdekeit.

– Le kell bontani azt a falat, amit 
a politikai csatározás vont a város 
köré, és bizonyítani kell a választók-
nak, hogy a megválasztott testület 
méltó volt a szavazataikra.

Ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy a megválasztott 11 magyar 
polgári párti tanácsos biztosítja a 
kétharmados többséget a tanácsban, 
ami garanciája a zökkenőmentes 
döntéshozatalnak. Az ellenzékben 

lévő RMDSZ-es kollégáitól pedig 
konstruktív hozzáállást vár. 

– Minél több szemszögből vizs-
gáljuk meg ugyanazt a dolgot, annál 
biztosabb, hogy jó döntés születik – 
hangsúlyozta Mezei. 

Hozzáfűzte, hatékonyabb 
együtt működést akar a megyei ta-
náccsal is, hiszen számos olyan pro-
jektet szeretnének indítani a közel-
jövőben, amelyekhez szükséges a 
jó kapcsolat a megyei önkormány-
zattal. Mint mondta, erről még a 
kampány idején egyeztetett Borboly 
Csaba újraválasztott megyeitanács-
elnökkel, és a jégpálya javítását célzó 
közös projekt is bizonyítja, van esély 
az együttműködésre. 

Vadász-Szatmári István, az MPP 
helyi szervezetének elnöke hangsú-
lyozta, hogy a választások lejártával 
gyakorlatilag véget ért a párt szerepe 
a város életében, mostantól a háttér-
ből, civilszervezetek tevékenységét 
támogatva és az emberi értékekre 
fókuszálva amolyan megfigyelői 
státusban szeretnének jelen lenni 
Gyergyószentmiklóson.

Az újonnan választott testületet 
hétfőn, június 25-én iktatják és ek-
kor választanak alpolgármestert is.

Mozgalmas, sikerekben bővel-
kedő évadot zárt a gyergyó-
szent miklósi Figura stúdió 
színház. Hét végén pedig indul 
a társulat a Magyar Színházak 
XXiv. kisvárdai Fesztiváljára 
a bozsik yvette rendezésében 
színre vitt peter Handke: az 
óra, amikor semmit nem tud
tunk egymásról című mozgás
színházi színművel.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Közel 120 színházi 
előadást láthatott a 
gyergyószentmiklósi kö-

zönség a Figura Stúdió Színház 
előadásában, illetve a társulat 
szervezésében zajló fesztiválokon. 
Ugyanakkor az elmúlt évadban 
kilenc színházi fesztiválra kapott 
meghívást a társulat és két díjat 
szerzett: a Nemzetiségi Színházi 
Kollokvium különdíját, valamint 
a veszprémi táncfesztiválon nyert 
nagydíj.

– A repertoár működtetése és 
a fesztiválok szervezése mellett 
idén a színház egyik fontos cél-
kitűzése volt a művészi színvonal 
növelése és elfogadtatása, mind a 
román, mind a magyar színházi 
szakma előtt – hangsúlyozta Bé-
res László színházigazgató.

Mint mondta, úgy véli, nagy 
lépéseket tettek ebbe az irány-

ba, köszönhetően a színészek-
nek, valamint az adminisztráció 
professzionális munkájának. A 
minőségi növekedést az igazga-
tó szerint az is bizonyítja, hogy 
sikerült olyan nagynevű alkotó-
kat meghívni egy-egy produk-
ció rendezésére, mint Bozsik 
Yvette, Goda Gábor és Victor 
Ioan Frunza. 

Az igazgató arról is beszá-
molt, hogy a 2010 óta a Figura 
társulat gondnoksága alatt lévő 
művelődési ház épületén is vé-
geztek javításokat, többek közt 
sikerült kicserélni a színpad 
padlózatát, 18 személyes autó-
buszt kaptak az önkormány-
zattól és raktárhelyiséget kel-
lékeiknek. Az elmúlt évadban 
367 ezer lej pályázati összeget 
sikerült szerezni a különféle 
produkciókra.

A társulattól két színművész 
távozik az évad végén: Kőmíves 
Csongor Szombathelyre, míg 
Szabó Eduárd Újvidékre szerző-
dött. Helyükre szintén két férfi-
színészt szeretne szerződtetni az 
igazgató. 

A társulat a következő évadot 
a szeptember 12–16-a között 
zajló dance.movement.theater 
fesztivállal indítja, amelyre Ma-
gyarországról, Németországból, 
Franciaországból és Szerbiából 
várnak vendégeket.

Gyergyószentmiklós történel
mében a legidősebb, működő 
civilszervezet a Gyergyó szent
miklósi ipartestület Férfikara 
fennállásának 120. évforduló
ját ünnepli. 

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós legré-
gebbi működő civilszerve-
zete, a Gyergyószentmiklósi 

Ipartestület Férfikara idén ünnepli 
fennállásának a 120. évfordulóját.

– Szükségesnek tartjuk, hogy 
nagyszabású ünnepséget szervez-
zünk erre a nem mindennapi ese-
ményre, hiszen mind a városnak, 
mind a medencének tudnia kell 
róla, büszkének kell lenniük rá, 
hogy még ma is, ennyi év után lé-
tezünk – mondta Szőcs László, a 
Gyergyószentmiklósi Ipartestület 
Férfikarának elnöke. – Kiemelném 
azt a tényt is, hogy a fennállása óta 
mindössze hét karnagya volt a kó-
rusnak, hiszen Bálint Ákos 1923-tól 
53 évig vezette, Ambrus Éva pedig 
34 évig állt a férfikórus élén.

Jelen pillanatban 30 taggal 
büszkélkednek, fiatalok és idősek 

egyaránt alkotják a kórust, akik a 
legnagyobb összhangban dolgoz-
nak együtt Molnár Katalin karnagy 
kezei alatt. A kórus az elmúlt évek 
során szoros kapcsolatot épített ki 
magyarországi, dél- és felvidéki fér-
fikórusokkal, akiket szintén meghív-
tak az évfordulóra. 

– Családias hangulat alakult ki 
a kórusok között, ezért döntöttünk 
úgy, hogy ezt az eseményt is együtt 
ünnepeljük: mint egy nagy család, 
akik azért gyűlnek össze, mert egyik 
tagjának épp születésnapja van – fej-
tegette Szőcs.

Az ünnepségen az Ipartestület 
Férfikara Bálint Ákos: Gyilkostói 
Szonátájával áll majd színpadra, 
amelyet a Gyilkostó századik év-
fordulójára írtak. Az évfordulós 
megemlékezést június 30-án tartják, 
előbb az elhunyt karnagyok sírjait 
koszorúzzák meg, majd 17 órától, a 
Művelődési Ház színháztermében 
lépnek színpadra a külföldről érkező 
férfikórusok, a Szentmiklós Kama-
raegyüttes, a Domokos Pál Péter 
Dalkör-Nőikar és az Ipartestület 
Férfikara. Az ünnepségre minden 
érdeklődőt szeretettel várnak, a belé-
pés a koncertekre ingyenes. 
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hirdetések

Körkép
udvarhely

Bethlen negyedi park 

A jövő hétre kész lesz a szökőkút 

„nem maradhat egy folyó víz nélkül” 

Megmentjük a Nagy-Küküllőt 

Szerelik a faszerkezetű pergo-
lát és a vízvisszaforgató szivat�-
t�úrendszert a Bethlen neg�edi 
park új szökőkútjánál. A kivite-
lező szerint sikerül tartani az új 
határidőt. 

M. L. F.

Június 8-ra kellett volna el-
készülnie a Bethlen negyedi 
parkban épülő vízsugaras 

körnek, de esős idő és egyéb mű-
szaki gondok miatt csúszott az 

átadás. Bálint Antal, a beruhá-
zást kivitelező Macops Kft. veze-
tője június 27-ig kérte a befejezés 
határidejének a meghosszab-
bítását. – Most már a végefelé 
járunk. A faszerkezet felét már 
felszereltük, a maradék résznek 
nagyjából még három nap kell, 
hétvégére már kilencven száza-
lékban el is készítjük a szökő-
kutat – közölte Bálint Antal. 
Hozzátette: a szökőkút beton-
szerkezetét már kialakították, a 
napokban szerelik a vízforgató 

szivattyúkat. A beruházás értéke 
áfa nélkül 309 022 lej, a munká-
latokra öt év jótállási időt garan-
tál a kivitelező. A járófelületeket, 
falakat andezit lapokkal burkol-
ják, az építményt pedig padok, 
virágtartók és egy faszerkezetű 
pergola határolja majd, de ter-
veznek éjszakai hangulatvilágí-
tást is. Nem az eredeti beruházás 
részeként a polgármesteri hivatal 
egy Bethlen Gábort ábrázoló lo-
vas féldomborművel koronázná a 
megújult közteret.

Lapunk jelentésére átgondol-
ja a meg�ei körn�ezetvédelmi 
üg�nökség a zetelaki gát alatt 
működő mini-vízierőmű tevé-
ken�ségének az engedél�ezte-
tését. Bernádt Zelma igazgató 
azt közölte: eg�etlen jogszabál� 
sem engedi meg, hog� eg� fo-
l�ót víz nélkül hag�janak, a vál-
lalkozás íg�, ha működni akar, 
nem hag�hatja vízutánpótlás 
nélkül a fol�ót, megoldást kell 
találjon a problémára. 

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

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

alatti vízierőmű, nem tudja to-
vábbengedni a gátból turbináiba 
ömlő vízmennyiséget, így a Nagy-
Küküllő fél órákra víz nélkül ma-
rad, emiatt pedig a gát alatti folyó-
szakaszban pusztulnak az ikrák és 
a halak. A jelenségről lapunknak 
az udvarhelyi sporthorgászok, a 
Nagy-Küküllő Horgászegyesület 
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 szé-
kely udvarhelyi Nag y-Küküllő 
Hor gászegyesület vezetője, hogy 
behívatták őket a Hargita Me-
gyei Kör nyezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyére, ahol a zetelaki 

gátnál működő mini-vízierőmű 
által okozott környezetvédelmi 
problémákról kértek részletes tá-
jékoztatást. 

– Először nem akarták elhin-
ni azt, amiről beszéltünk,  így 
elővettük a laptopot, és meg-
mutattuk a helyszínen készített 
fotókat, melyekből minden ki-
derül – mesélte az egyesületi 
elnök. A környezetvédelmi ügy-
nökség illetékesei azt közölték 
Benzárékkal, hogy amikor a vál-
lalkozásnak környezetvédelmi 
engedélyt adtak, azt bizonyos 
feltételekhez kötötték. Többek 
között arra is kitértek, hogy az 
élővilág nem szenvedhet kárt az 
erőmű működése miatt. Mond-
hatni véletlen egybeesés, hogy 
az erőművet működtető buka-
resti cég idén fordult újból a kör-
nyezetvédelmi ügynökséghez 
engedélye meghosszabbításáért. 
Adott körülmények között az 
ügynökség vezetősége ígéretet 
tett horgászainknak, hogy köte-
lezni fogja a vállalkozást: áram-
szünet esetén ne mechanikus, va-
gyis ne kézi úton engedje ki tar-
tályából a vizet, hanem szereljen 
automatizált rendszert, egyálta-
lán találjon megoldást arra, hogy 
fél órákra ne maradjon a Nagy-
Küküllő vízutánpótlás nélkül.

– Én azt mondom, máris nyer-
tünk, hiszen ha egy kicsit jobban 
odafigyelnek ezekre a problé-
mákra, az csak jó lehet – tudatta 
Benzár László.

A mini-vízierőmű és a rendszeresen víz nélkül maradó folyószakasz  fotó: antalfi józsef

Lapunkból értesültek a gondról

– Kérést tett le a cég, hogy kapja meg a környezetvédelmi működé-
si engedélyét. Az engedélyeztetésnek, mint ismeretes, egy eljárási 
rendje van. A kérvényező vállalkozás meg is hirdette az engedélyez-
tetést, akkor viszont egyetlen panasz sem jött. Olvastuk viszont a 
Hargita Népében, hogy gondok vannak, ezért behívattuk a hor-
gászegyesület vezetőit, hogy szolgáljanak részletekkel – közölte 
Bernádt Zelma, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 
igazgatója, majd azzal folytatta, a tegnapi megyeszékhelyi találko-
zóra a vállalkozás és a vízügy képviselője is hivatalos volt. Objektív 
okokra hivatkozva egyikük sem jelent meg – mint megtudtuk, ta-
lán azért, mert a vízügy szakemberei a helyszínen, a gátnál tartot-
tak ellenőrzést. A horgászok viszont beszámoltak a jelenségről a 
környezetvédelmi ügynökségnek, majd kérték, tegyenek lépéseket 
a jelenség visszaszorítása, megszüntetése érdekében. 

– Át kell nézzük újból az engedélyeztetés feltételeit. Ilyen nem lé-
tezhet, hogy víz nélkül hagynak egy folyót. Egyetlen uniós vagy ro-
mániai jogszabály sem engedi meg ezt. Vannak bizonyos hozammeny-
nyiségek, melyeket minden körülmény között biztosítani kell. Mielőtt 
kiadnánk az engedélyt, alaposan utánanézünk a helyzetnek. Konzul-
tálunk majd a vállalkozás képviselőivel is, és kérni fogjuk, találjanak 
megoldást a problémára – közölte lapunkkal Bernádt Zelma.
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A helyhatósági választások-
ról jó néhány újságíró és 
politikus érthetően meg-

fogalmazta logikus következte-
téseit. A Nagy Benedek barátom 
rövid jegyzete rendkívül tetszett. 
Nem kívánok ismétlésekbe bo-
csátkozni, viszont nem hagyha-
tom szó nélkül Borboly Csaba 
ama kijelentését, miszerint az 
eredmények ismeretében abban 
bízik, hogy június 10-ét követő-
en helyreáll az erdélyi magyarság 
politikai egysége az előttünk álló 
másik fontos megmérettetésre, 
az őszi parlamenti választásokra 
(Hargita Népe június 12. száma).

A Zeteváralján kárászozó hor-
gászok azt mondják, hogy az er-
délyi magyarság politikai egysége 
egyáltalán nem bomlott meg. A 
szavazatok döntő többsége ezt 
igazolja. Hogy egyesek megpró-
bálták a szétdarabolást, az igaz, 
de nem jött be. És most ezek az 
elvérzett betyár kisvezérek a po-

litika színpadán folytatólagosan 
szerepelnek, a romániai magyar-
ságnak egy minimális politikai 
platform alapján létrehozandó 
egységes felvonásáról szavalnak. 
Nem hiszem, hogy Borboly úr 
és az RMDSZ politikusai a fenti 
színészekkel szándékoznak egy 
színpadon játszani! Hisz min-
denki számára nyilvánvaló, hogy 
Magyarország költségvetéséből az 
Illyés Közalapítvány közvetítésé-
vel bolondul meggazdagodott és 
elvérzett kisvezérek az egység fe-
jében parlamenti pozíciót szándé-
koznak kicsikarni. Egy ilyen par-
lamenti választási lista egyáltalán 
nem vonzaná a szavazó polgárok 
döntő többségét

Ahhoz, hogy az Ön bizakodá-
sa beteljesüljön, tisztelt elnök úr, 
azt sugallom, hogy az elkövetkező 
parlamenti választásokig nézze-
nek körül a saját házuk táján. Az 
RMDSZ parlamenti választási lis-
táján ne szerepeljen egyetlen olyan 

jelölt sem, akinek tevékenységében 
a közvélemény kifogásolható dol-
gokat talál. Vonuljon vissza min-
den olyan eddigi közszereplő, aki 
kétes módon már jól megszedte 
magát – élen Verestóy Attilával 
–, vagy akinek nyílt bűnügyi ki-
vizsgálási dossziéja van az illetékes 
hatóságoknál. A teljes megtisztu-
lással maximálisra tudjuk növelni 
a szavazóbázisunk bizalmát, és ha 
Tőkés püspök úr földi mennyor-
szág építését ígéri is a 240 millió 
forintos magyarországi támogatás-
ból, akkor sem fog több mint 0,1 
százalékot elérni az elkövetkező 
parlamenti választásokon

A romániai és külföldi politi-
kusok ne feledjék, hogy a masz-
szív erdélyi magyar szavazótábor 
passzív ezekben a kánikulás hó-
napokban, de majd novemberben 
aktivizálódik, és meggondolja, 
hová is üsse a pecsétet!

Iszlai József,
Székelyudvarhely

Ha van egy hely, ahol a 
diákok kötetlen keretek 
közt gyarapodhatnak 

önismeretben és csoportismeret-
ben, ahol próbára tehetik tudásu-
kat, tehetségüket és leleményes-
ségüket, az biztosan a SuliJó. Hol 
van a SuliJó, és mi az? És miért 
pont SuliJó? 

A történet 2011 szeptembe-
rében indult, amikor az Erdélyi 
IKE munkatársainak eszébe ju-
tott az Erdély legösszetartóbb 
osztálya verseny megszervezése. 
Amilyen kis versenynek indult, 
épp akkora lett belőle. 164 osz-
tály több mint 3000 diákja je-
lentkezett rá, Erdély minden 
régiójából, kis falvakból és nagy 
városokból egyaránt. 

A színes fotókavalkádból ki-
került a három dobogós osztály, 
akiknek ingyen járt a SuliJó – 
most már elárulhatom – osztály-
összerázó képzés. Ennek helyszíne 
Algyógy, mégpedig a Keresztyén 
Ifjúsági Központ. És a díjak közt 
extraként kirándulás és élmény-
fürdőzés is szerepelt.

A verseny az osztályösszerázó 
képzés előfutára volt. Utóbbira 

bármely erdélyi magyar osztály-
közösség jelentkezhetett. 

2012 áprilisának és májusának 
minden hétvégéjén volt sulijós 
képzés, melyen összesen 14 osz-
tály vett részt, pontosabban 315 
diák. 

Akik részt vettek, már tudják 
mi a SuliJó. Talán annak a bizo-
nyítéka, hogy a suli lehet jó is, 
lehet élmény, lehet egy hely, ami 
biztonságot ad, ami nemcsak ok-
tat, hanem nevel is. Ami megtanít 
arra, hogy ne „én”- ként gondol-
kodjak, hanem jusson eszembe a 
„mi” is. 

A 12 mentor (részben tapasz-
talt képzők, tanárok vagy éppen 
az Erdélyi IKE fiatal önkéntesei) 
minden osztállyal szerették volna 
elérni, hogy megértsék, az osztály 
néha égő ház, amelyben bennra-
gadtak, és csak akkor menekül-
hetnek meg, ha egymást segítik, 
ha megtanulnak csapatként gon-
dolkodni és cselekedni. 

Nyár elején véget ért az első 
felvonás, de a szervezők biztosíta-
nak mindenkit, a történet folyta-
tódik.

Takács Zoltán

Egy nap a Csíki-havason Még nagyobb egységet novemberben

Pályázatból túra

Miért olyan jó a SuliJó? 

„Mindig van idő 
újrakezdeni azt, amit soha 

nem tudtál befejezni” 
(Augusto atya)

Ezzel az idézettel vigasz-
talom magam, amikor 
reményt látok, hogy vé-

giggyalogolhatok a volt gyimesi 
szekérúton, a volt zarándok-
úton, ami Csíkból a határhoz 
vezetett, és vadvirágokkal is-
merkedhetek. Az újsághír olva-
sása után már erőt vesz rajtam 
az a jófajta készülődés, ami a hét 
végéig meghatározza a kedély-
állapotot, nyugodtabbá teszi az 
alvást és tudatossá az ébredést. 
Csendes ígéretes vasárnap reg-
gel, a buszon ismerős és új arcok, 
a Sermászónál leszállás. Rövid 
bemutatkozás, majd szakszerű 
programismertető következik. 
Egyszerre társa, barátja vagyok 
26 embernek, akik a mai napot 
egyformán szépnek és csodála-
tosnak fogják érezni. Tudatos 
időzítés a Csíki-havasok vadvi-
rágpompájának bemutatására, 
ami már a második, harmadik 
tisztáson elkezdődik és tart a ki-
rándulás végéig. Az „attrakció” 
a boldogasszony papucsa (ritka 
védett faj), de jönnek a nárcisz-
virágú szellőrózsamezők, hegy-
oldalnyi zergeboglárok (népi-
esen pünkösdi rózsa), ennek 
igen megörvendek, mert csak 
ezt ismertem. Körülöttem rep-
kednek a szokatlan, de szebbnél 
szebb hangzású vadvirágnevek: 
vitézvér, fekete varjúköröm, sa-
lamonpecsét, ínfű, pozdorvirág, 
gyapjas sás, bakszakáll, havasi 
hölgymál, pacsirtafű, mezei zsá-

lya, havasi imola, kígyógyökerű 
keserűfű...

Kapkodom a fejem, rákérde-
zek a micsodákra, majd elhallga-
tok, próbálom magamnak meg-
jegyezni, és restellkedem, hogy 
mostanig hol voltam, hogy eze-
ket a pazar természet adta dísz-
leteket nem hogy nem ismerem, 
de még a nevüket sem hallottam. 
Ami már ismerős, a Pogányha-
vas-csúcs (1354 m), a tiszteletet 
parancsoló keresztfával, rövid 
pihenővel vagy imával, ki-ki be-
látása szerint. A több száz éves 
„országúton” folytatjuk a virágok 
közötti menetelést, a Széphavas 
csúcsáig. Itt ismertető következik 
a somlyói búcsúsok találkozásá-
ról, miséről, a régi kápolnáról, az 
új szentély építéséről. Hogy hon-
nan szép ez a havas, nem tudom, 
de innen talán a legszebb a rálátás 
a Tatros felső völgyére, a Komját- 
és Ugra-patakára, a Ciherek-
pataka szádára és ha tiszta az idő, 
az egész Csíki-havasokra. Marad 
még idő gyógynövénygyűjtésre, 
hosszasan lehet szemlélni a szebb 
időket megért kalibákat, de lehet 
süppedezni az üde zöld és még-
is tarka színű paplanon, amit a 
Teremtő ide rendelt, Csíki-havas 
nyári takarónak.

Ja, igen. A szervező a Csík-
széki EKE, túravezető Pomjánek 
Béla nem ígért főnyereményt, 
tombolát, sorsolást vagy valami 
értékes tárgyat, csak lehetősé-
get, hogy a Ciherek-patakára 
ereszkedve érezzük, hogy a várt-
nál is többet kaptunk a mai nap. 
Köszönet érte.

Vass József, 
Csíkszéki EKE

Pályázatot adott be Kirán-
dulás a tordai sóbányához 
címmel Hargita Megye 

Tanácsa 2012-es pályázati ki-
írásaira reagálva a csatószegi 
Kolonics István Művelődési 
Egyesület és az Endes József 
Általános Iskola csatószegi ta-
gozata. A napokban érkezett a 
válasz, mely szerint az ifjúsá-
gi tevékenységeket támogató 
program keretén belül nyert a 
pályázatunk, és a kirándulás le-
bonyolításához Hargita Megye 

Tanácsa 1800 lejjel járul hozzá. 
A program 2012. június 15-én 
kerül lebonyolításra közös ki-
rándulás formájában, amelyen 
részt vesznek a csatószegi Endes 
József Általános Iskolához tarto-
zó óvodások, az I–IV. osztályos 
tanulók, a Kolonics Egyesület, 
valamint a Kankalin Ifjúsági 
Néptánccsoport tagjai.

Támogatásukat ezúton is kö-
szönjük!

Szamosközi Csilla, 
egyesületi elnök

Szépkorúak 
kirándulása

ACaritas Családsegítő Szolgá-
lata május 21-én kirándulást 
szervezett a gyimesfelsőloki 

idősek klubjának. Csatlakoztak hoz-
zánk Madéfalváról, Csicsóból és 
Szépvízről is. 

Első állomásunk a szé kelyderzsi 
unitárius vártemplom volt, amely ma 
már a Világörökség kincsének a része. 
Mindannyiunknak nagyon tetszett 
a templom, valamint a műemléket 
körülölelő raktár, és a bástyák, ahol 
a szalonnát és sonkát tárolják a helyi-
ek. Az idegenvezetés, a szalonna- és 
sonkaszemle után mindenki nagyon 
megéhezett, így a templomkertben 
letelepedtünk és elfogyasztottuk az 
otthonról hozott elemózsiát. Ezek 
után Segesvár felé vettük az irányt, 
ahol a társaság jó része feljutott a vár-
ba, ahol a helyi idegenvezető körbe-
vezetett minket. Mivel az út hosszú 
volt, ezért hazafelé Homoródfürdőn 
is megálltunk, megkóstoltuk az ás-
ványvizet és megpihentünk a felújí-
tott parkban, miközben élveztük a 
napsütést. Hasznos volt, hogy több 
faluból voltak résztvevők, mert így 
ismerkedhettünk egymással, felsza-
badult volt a hangulat, mindegyik 
falu nótája elhangzott a buszon, és 
senki sem akart hazamenni. Szép, 
élménydús és vidám napot hagy-
tunk a hátunk mögött, amelyhez 
nagyban hozzájárult Hargita Me-
gye Tanácsa. Ezúton is köszönetet 
mondok mindannyiunk nevében a 
támogatásukért. 

Bartos Angyalka, 
a Caritas Családsegítő 

Szolgálatának munkatársa

Levélbontás oldalunkon az írásokat, 
leveleket szerzőik előzetes hozzájáru-
lása nélkül, mondanivalójuk tiszte-
letben tartásával, esetenként rövidít-
ve jelentetjük meg. Az itt megjelent 
vélemények nem feltétlenül azono-
sak a szerkesztőségével.
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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
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– 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
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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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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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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.

A csíkszenttamási Bálint Vilmos 
Általános Iskola az épület belső ja-
vítására munkálatot hirdet. Jelent-
kezni lehet az iskola titkárságán 
9–13 óra között június 26-ig.Telefon: 
0266–336546.

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

Elárusítónőt ALKALMAZUNK 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 lakásfelújí-
tást és kőmű ves mun kálatokat: külső-bel-
ső szigetelés és festés, nemesvakolatok 
felhordása, gipsz kar tonszerelés, lambé-
riázás, sza lag parkettázás, csempézés, 
üvegmozaikozás, házépítés, régi házak, 
tetők felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. 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.
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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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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.



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.
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Sport

hirdetések

> 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).



Napról napra
szabadidő

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.
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programajánló

Fotózz velünk!
Pottyondon, az Erdei Iskola Vendégház-

ban a jövő héten, június 25–29. között fotó-
tábor lesz, ahol az 5–12. osztályos gyerekek/
fiatalok elsajátíthatják a digitális fotózás alap-
jait, megismerhetik a fényképezőgépük mű-
ködését és a képfeldolgozó programot, meg-
tanulják a természetfotózás, portréfotózás, 
szociofotózás, makrofotózás alapjait. Mindezt 
játszva, a természetet vagy a települést járva, 
kézműveskedve, baráti társaságban, oldott 
hangulatban. A foglalkozásokat Kristó Róbert 
és Kristó Irénke vezeti. A napi program: dél-
előtt 2 x 1,5 óra tematikus foglalkozás, délután 
2 x 1,5 óra tematikus szórakoztató program, 
vetélkedő, filmklub, kirándulás, este tábortűz, 
táncház. A tevékenységeket napi hatszori ét-
kezés foglalja keretbe. További információk és 
jelentkezés a programra: www.asociatiariehen.
ro, 0266–312479, 0753–200701.

Helytörténet és világtörténet
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrás központ  kiállítótermében június 26-án, 
kedden délután 6 órától bemutatják dr. Her-
mann Gusztáv Mihály Helytörténet és világ
történet (összegyűjtött apróságok a múltból) 
című könyvét, amely a Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont és az Udvarhelyszék 
Kulturális Egyesület kiadásában jelent meg. A 
kiadványt dr. Gidó Csaba történész ismerteti. 

Kirándulás
A Nefelejcs Egyesület honismereti kirán-

dulást szervez június 25–27. között hátrányos 
helyzetű gyermekek számára. Az útvonal: 
Csíkszereda – Borszék – Parajd – Csíkszere-
da. Indulás: június 28-án 8 óra 30 perckor a 
Sportcsarnok parkolójából. A helyek száma 
korlátozott. A program támogatója Hargita 
Megye Tanácsa. 

Tanévzáró előadás
Hargita Megye Tanácsának támogatásával 

ma a Hargita Megyei Művészeti Népiskola 
szakosztályainak előadásait tekinthetik meg az 
érdeklődők: Csíkszeredában 17 órától a Már-
ton Áron Gimnázium dísztermében az ének 
szakos diákok lépnek színpadra, Csíkmadara-
son, a Kis Ferenc Általános Iskolában 18 órától 
zongora, szintetizátor, fuvola és furulya szakos 
diákok tartanak előadást.

Székely Könyvtár

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Ki-
adóhivatal májusban útjára indította Szé
kely Könyvtár című, 100 kötetesre tervezett 
könyvsorozatát. A kötetek egységára 35 lej, 
előfizetőknek 25 lej. A már megjelent első öt 
kötetben Mikes Kelemen törökországi levele-
it, Kányádi Sándor verseit, Tamási Áron Ábel 
a rengetegben című regényét, illetve Bözödi 
György Székely bánja című írását vehetik kéz-
be az olvasók egy székely népballadákat tartal-
mazó válogatás mellett. Ezen kötetek megren-
delhetők a 0266–311775-ös telefonszámon és 
a szekelyfold@hargitamegye.ro e-mail címen.

2012. június 20., szerda | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

– Látom, az asszony kiderítette, hogy kire szavaztál…

para

Trianon és a Szabadkőművesség 

A Csíkszeredai Rákóczi Szövetség 
szervezésében prof. dr. Raffay Ernő 
történész Trianon és a Szabadkő

művesség címmel tart előadást Csíkszere-
dában, a Sapientia – EMTE nagyaulájában 
pénteken 17 órától. Az előadás célja ket-
tős. Elsődleges cél, hogy objektív, történeti 
tényekre támaszkodva betekintést nyer-

hessünk azokba az okokba és következmé-
nyekbe, amelyek Magyarországot érték az 
első világháborút követően. Második célki-
tűzésként a trianoni kérdéskör homályos és 
indulatokkal telített összefüggésrendszeré-
nek tisztázását, a trianoni kérdéskör magyar, 
nem magyar és szabadkőműves erők felelős-
ségeire történő rámutatást tűzték ki.

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

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

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

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

Banner Zoltán: Hátra ne nézz! 
Válogatott versek és vidékük
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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 ki� gyelte 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 
� e 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@hargitanepe.ro e-mail 
címre vagy szer   kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. 
szám) várjuk.

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

fotóalbum

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt kép alá-
írást a benedek.eniko@hargitanepe.ro e-mail 
címre vagy szer   kesz tőségünk postai cí  mére 
(530190 Csíkszereda, Szent  lé lek utca 45. 
szám) várjuk.

A fotót Xantus Szidónia, a Hargita Megyei 
Művészeti Népiskola fotó szakának 
elsőéves diákja készítette.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

Túlnyomóan derült, napos idő lesz, csak kevés 
helyen lehetnek gomolyfelhők az égen. Csapadék 
nem várható. A déli, délkeleti szél helyenként 
megélénkül.
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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 � issen vég-
zett „csemetének”, nem történik meg az sem, 
hogy elméretezett, nem személyére szabott 
lenne a megvásárolt vagy éppen elkészített 
ajándék. Az érettségi küszöbén álló � atal 
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  Tamás Attila
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sudoku

haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. június 20.

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

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


