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2Homoródfürdőre költözik 
a rockmaraton 5Téglajegy a Tamási- 

alkotóházért 6Tengerpart, víz, 
all inclusive

SzáSz Jenő Sem 
lesz tanácsos?

Csaba lehet 
az alpolgármester
Négy jelölt is van Székelyud-

varhely alpolgármesteri szé-
kére, a „befutó” kiléte azon-
ban várhatóan csak hétfőre, 
a városi RMDSZ elnökségi 
ülése, illetve a frakció rábólintása 
után várható.

Zetelaki Napok 
a hétvégén

Június 23–24-én tizenhetedik 
alkalommal rendezik meg a 

Zetelaki Napokat, mely immár 
hagyományos módon két napon, 
két helyszínen várja az érdeklődő-
ket, szórakozni vágyókat. 
Szombaton a desági színpa-
don zajlik az élet, vasárnap 
pedig a zetelaki focipálya lesz az 
események helyszíne.

Orbán Dávid, az egyik bántalmazott. Nem hátrált meg fotó: veRes nÁndoR/udvaRheLyi híRadó

Bírósági ítélet 
a megvert fiatalok 

ügyéBen

Börtön-
büntetés, 
próbaidővel

A székelyudvarhelyi bíróság 
tegnap hirdetett ítéletet a tavaly 
novemberben a városközpontban 

megvert fiatalok ügyében. A három 
vádlott (id. Pui Béla, ifj. Pui Béla, 
Varga Balázs) börtönbüntetést 

kapott, próbaidővel, illetve 
mindhármukat a perköltségek 

megtérítésére és erkölcsi kártérítés 
fizetésére kötelezték. A vádlottak 
már a tárgyalóteremben jelezték, 

élni fognak a fellebbezési 
lehetőséggel.
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valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4635ì
1 amerikai dollár USD 3,5202ì
100 magyar forint HUF 1,5667ì

hatos lottó

ötös lottó

SzERENcSESzám: 7279293

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Jöttek, láttak, 
elcsodálkoztak
Sokat nem tudtak a széke-

lyekről, így örömmel tapasztal-
ták, komoly biztonsági intézke-
déseket hoztak a mérkőzés vé-
gett. Azt hihették, bics-
kát kapnak a hátukba, 
ehelyett olyan élmények-
kel gazdagodtak, amelyeket fog-
nak még pár napig emészteni.
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       szász csaba
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> Sikeres önkéntesképzést 
szervezett a Prizma Egyesület. A 
székelyudvarhelyi Prizma Egyesület a 
székelyudvarhelyi polgármesteri hiva-
tal támogatásával június 8–10. között 
Hargitafürdőn szervezte meg „Cipő-
fűzőnek” nevezett önkéntesképzését 
szatmári trénerek bevonásával.

A háromnapos képzés során a 
résztvevők átfogó képet kaptak a Na-
gyító – Középiskolások Iskolán Kívüli 
Képzése program céljairól, sajátossá-
gairól, különböző önismereti, kom-
munikációs és csapatépítő játékokat 
próbálhattak ki, betekintést nyerhet-

tek a játékok mögött rejlő módszerta-
ni háttérbe, csoportvezetői alapokba. 
A fent említetteken kívül az esti sza-
badidős tevékenységek is lehetőséget 
teremtettek új kapcsolatok kialakítá-
sára, a szatmári nagyítós programot 
koordináló trénerekkel való tapaszta-
latcserére.

A képzés sikerességét bizonyítja, 
hogy a részt vevő fiatalok a képzés vé-
gén feltöltődve, a program iránt elkö-
teleződve tértek haza. 

– A Nagyító Középiskolások Isko-
lán Kívüli Képzése program hiánypót-
ló tevékenység, célja a középiskolások 

érzelmi intelligenciájának, kommuni-
kációs és szociális kompetenciáinak 
fejlesztése saját élményen keresztül. 

Azt gondolom, hogy a boldog, 
kiegyensúlyozott élethez ez legalább 
olyan fontos, mint az iskolában túl-
hangsúlyozott értelmi kompetenciák 
fejlesztése. 

Nagy öröm számunkra, hogy az 
idén megszervezhettük az önkéntes 
képzőt, legutóbbi ilyen jellegű képzé-
sünket 2006-ban tartottuk – fogalma-
zott Nagy-Elek Kinga. 

A szervező Prizma Egyesület elnö-
ke ugyanakkor elmondta, azóta több 

önkéntes is megfordult náluk. Nagy-
Elek Kinga szerint van egy alapcsapat 
a stábban, akik már hat éve folyamato-
san időt, energiát nem sajnálva kitar-
tanak a program mellett, de pontosan 
tudják azt is, hogy szükség van folya-
matos frissítésre. 

Abban bíznak, hogy ezután évente 
legalább egy alkalommal meg tudnak 
majd szervezni egy-egy önkéntes kép-
zést. 

A nagyítós programról bővebb 
információt a www.nagyito.hu/
szekelyudvarhely honlapon kaphat-
nak az érdeklődők. (B. Zs.)hí
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A Lyme-kór esetében többször 
előfordul, hogy semmi jelleg-
zetes tünet, sőt panasz sincs, 
csak a szervezet  fokozatos sor-
vadása, súlyos fogyás, a beteg 
munkaképességének fokozatos 
csökkenése vagy az emlékezet 
hirtelen kezdődő és rohamosan 
súlyosbodó gyengülése jelzi, 
hogy a háttérben alattomosan 
pusztít a Lyme-kór. 

A tünetek rendszerint nem 
egyszerre jelentkeznek és kezelet-
lenül igen változatosak. Ritkán 
alakul ki életveszélyes állapot. A 
tünetek hullámzása jelzi a meg-
betegedett egyénhez alkalmaz-
kodott kórokozó időszakosan na-
gyobb számú megjelenését a vér-
ben (bacteriemia), ami egyben a 
szövetekben megjelenő telepkép-
ződés jelzője is. A tünethullámzás 
idejének ismerete hatékonyan se-
gíti a gyógykezelés időtartamának 
a meghatározását. Bármennyire is 
félelmetesnek tűnik a betegség 
tarka tünetegyüttese, súlyos be-
tegségforma ritkán alakul ki. Az 
Ig-M  típusú specifikus antitestek 

a fertőzés után 3-4 héttel jelennek 
meg, a csúcsot a 6-8 héten érik el, 
majd fokozatosan csökkennek, 
hónapokig, esetleg évekig fenn-
maradhatnak. Az Ig-G válasz a 
2-3 hónapban indul és az ellen-
anyag szint évekig magas marad. 
A beteg látszólag egészséges, a 
panaszok és tünetek általában 
felszínesek és enyhék. A Lyme-
borelliózist közel három évtizede 
fedezték föl, mégis sok tekintet-
ben ismeretlen a tömeg számá-
ra. A kórismézést és a gyógyítás 
munkáját is nagymértékben ne-
hezíti, a Lyme-kór hosszas lefolyá-
sa és az ugyanazon a betegen való 
igen változatos tünetegyüttesek 
megjelenése. A Lyme-borelliózis 
megváltoztatja a legkülönbözőbb 
betegségek klinikai megjelené-
sét. A betegség egyetlen biztosan 
értékelhető tünete a Lyme-folt, 
mely olyan halvány is lehet, hogy 
nem ismerik föl. Általában  a 
kórokozók olyan kevés számban 
vannak jelen, hogy kimutatásuk a 
hagyományos módszerekkel nem 
lehetséges. A kórokozók elpusz-
títására képes, a fertőzés miatt 

termelődő ellenanyagok kimuta-
tása viszont számos módszerrel 
sikeres lehet. A laboratóriumi 
vizsgálat során azt elemzik, hogy 
van-e a beteg vérsavójában olyan 
ellenanyag, amely kapcsolódik a 
kórokozó baktériumhoz. A szer-
vezeti ellenállást legyőző kóroko-
zók sugárirányban terjednek, így 
létrejön a betegségre jellemző 
körkörös bőrgyulladás, de ekkor 
már a kórokozók a gyűrűn kívül 
is nagy számban előfordulnak és 
a baktériumokat megállíthatatla-
nul követi a gyulladásos zóna. A 
kórokozót az jellemzi, hogy olyan 
könnyedén jutnak a szövetekbe 
és sejtekbe, mint „forró kés a vaj-
ba”. A kullancscsípésnél a fertőzés 
nem a klasszikus fertőzés formájá-
ban zajlik, nem okoz magas lázat, 
hanem csak esetleg hőemelkedést, 
és helyi gyulladásos elváltozáso-
kat. Kezeletlen esetekben az idült 
gyulladások miatt előfordul, hogy 
a szervezet kimerül és kimutatha-
tó immunválasz nem alakul ki. 
A Lyme-borelliózis okozta meg-
betegedés esetében a kezeléssel 
csodákat cselekedhetünk, egyre 

több beteget antibiotikumokkal 
és azok kombinációival sikeresen 
meg lehet gyógyítani. A diagnó-
zist minél hamarabb pontosítani 
kell és mielőbb el kell kezdeni a 
kezelést, ami az esettől függően 
4-6 hétig tart. A néhány napos 
kezelés vagy kis dózisú antibio-
tikum adása nemcsak hatástalan, 
hanem hozzásegíti a baktériu-
mokat a gyógyszerhez való hoz-
zászokáshoz, a kórokozók nem 
pusztulnak el, hanem tünetmen-
tesen jelen vannak a szervezetben. 
A gyógyszeres kezelés időtartama 
a kórokozók hosszú generációs 
ciklusának kétszerese. Ajánlott a 
beteg szoros együttműködése az 
orvossal, a gyógyszerek előírás 
szerinti bevétele, folyadékok fo-
lyamatos és bőséges fogyasztása. 
A kezelés időszakában általában 
kímélő életmódot ajánlunk. Ne 
terheljük túl a szervezetünket, 
teremtsünk a megszokottnál ked-
vezőbb körülményeket, hogy a 
szervezet hamarabb legyőzhesse 
a fertőzést. A Lyme-borelliózis 
gyógyításakor nemcsak a test, 
hanem a lélek gyógyítására is 

szükség van, mivel a hosszantar-
tó fertőzés a beteg összes tartalék 
erejét felőrli. Tapasztalatok sze-
rint, mint minden betegségben, 
a derűlátó szemléletmód elősegíti 
a gyógyulást. Az elhúzódó be-
tegség okozta leromlás, valamint 
a nagy adagú antibiotikumok 
hosszas szedése miatt fokozódik 
a szervezet vitaminigénye. A ke-
zelés során előfordulhat a beteg 
állapotának átmeneti rosszabbo-
dása is. Ezt az elpusztuló bakté-
riumokból felszabaduló anyagok 
okozzák. Gyógyultnak akkor 
számít a beteg, ha a folt egyér-
telműen eltűnt, sem dörzsölés, 
sem melegvizes fürdő után nem 
jön elő. Egyébként újabb gyógy-
szeres kezelés ajánlott. Igen fon-
tos annak a ténynek az ismerete, 
hogy a lezajlott, gyógyult Lyme-
borelliózis nem ad védettséget 
egy újabb fertőzés ellen, ezért 
fontos megelőzni minden kul-
lancscsípést és az újabb fertőzés 
kialakulásának a lehetőségét is.

 Dr. Nagy Levente családorvos

rendeLő KuLLAncsszezon (5. rész)

székelyföldi rockmaraton volt 
és lesz, szögezte le tegnap a 
helyi sajtó jelenlétében Jére 
Ágoston, a zeneudvar Kulturá-
lis egyesület elnöke. A felröp-
pent hírekkel ellentétben nem 
szűnik meg a fesztivál, csupán 
szejkefürdőről új helyszínre, 
azaz Homoródfürdőre költözik 
jövőtől. Feltehetően idén csak 
egy egynapos rendezvényt 
szerveznek, jövőre viszont újra 
többnapossá nyúlik a székely-
földi rockmaraton.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Jére elmondta, hogy a szejkei 
helyszínt már kinőtte a feszti-
vál. A színpad lefedése miatt 

is kénytelenek költözni, hiszen 
a mai követelményeknek meg-
felelő technikai berendezéseket 
már nem lehetne felszerelni arra 

a színpadra. Orosz Pál Leven-
te, a másik főszervező korábban 
azt nyilatkozta, hogy idén nem 
lesz fesztivál, mivel nincs fizi-
kai ideje megszervezni. – Úgy 

egyeztünk, hogy én folytatom a 
Székelyföldi Rockmaraton szer-
vezését, új helyszínen. Ez egyál-
talán nem azt jelenti, hogy többé 
nem lesz. Csupán idén marad 

el – nyilatkozta Jére. Az egyez-
tetések értelmében jó választás-
nak bizonyul a régi diáktáborok 
helyszíne, Homoródfürdő. Ezt 
az ötletet Borboly Csaba me-
gyei tanácselnök is támogatja, 
mivel vissza szeretnék hozni 
az egykori táborok hangulatát. 
Kénytelenek voltak megvárni a 
választások eredményeit, ezért 
nem tudták időben megszervez-
ni az idei rockmaratont. A nagy 
tömeget megmozgató zenekarok 
már mind foglaltak, de még van 
remény, hogy szeptember elején 
egy egynapos rendezvényt szer-
vezzenek Homoródra. Itt hirdet-
nék ki hivatalosan, hogy 2013-
ban, ugyanúgy mint az elmúlt tíz 
évben folytatják a fesztiválokat, 
csak új helyszínen. Olyan zene-
karokkal egyeztettek idáig, mint 
a Kalapács vagy a Rückwartz, de 
két német együttessel is folynak 
a tárgyalások. – Számítunk arra, 

hogy elérjék a rekord nézőszá-
mukat. Ha jó támogatókat ka-
punk, akkor az is megtörténhet, 
hogy közel tízezren fordulnak 
majd meg egy ilyen fesztiválon. 
Arról is szó esett, hogy egy ki-
sebb színpadon olyan zenekarok 
is fellépjenek, akik nem kimon-
dottan fémzenét játszanak, de 
bevonzanak egy más közönséget 
is. Jó példa erre a Zanzibár, vagy 
különböző alternatív zenekarok. 
Folytatjuk a tavalyihoz hasonló 
Open Estek szervezését is, amely 
a helyi kezdő zenekarokat karolja 
fel. Lehetőségük nyílik a legmo-
dernebb felszereléssel zenélni – 
mondta Jére. 

A tízszer megszervezett Szé-
kelyföldi Rocmaratonok emléké-
re szeretnének állítani egy kop-
jafát Szejkefürdőn, hiszen olyan 
előadók is felléptek a rendezvé-
nyeken, akik azóta eltávoztak az 
élők sorából. 

FoLytAtódiK A FesztivÁL

Homoródfürdőre költözik a rockmaraton

Jére visszavinné a régi diáktáborok hangulatát Homoródfürdőre fotó: ifj. haáz sándor



Négy jelölt is van Székelyud-
varhely alpolgármesteri székére, 
a „befutó” kiléte azonban várható-
an csak hétfőre, a városi RMDSZ 
elnökségi ülése, illetve a frakció 
rábólintása után várható. Ami az 
MPP-frakciót illeti, információink 
szerint sem Molnár Miklós, sem 
pedig Szász Jenő nem vállalja a 
tanácsosi munkát.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A Hargita Népe Udvarhely 
információi szerint két sze-
mély pályázik a legnagyobb 

eséllyel az alpolgármesteri szék el-
foglalására: Benedek Árpád Csaba 
és Jakab Áron Csaba. Mindketten 
az RMDSZ-frakciót erősítették az 
elmúlt mandátum során is, így nem 
idegen tőlük az önkormányzati 
munka. Benedek érdeklődésünk-
re sem megerősíteni, sem cáfolni 
nem kívánta értesüléseinket, annyit 

azonban elárult, négyen, nem csak 
ketten vállalnák az alpolgármesteri 
munkát, többet viszont Jakab Áron 
Csabához hasonlóan nem volt haj-
landó elárulni.

Lapunk úgy tudja, amennyi-
ben az elnökség, illetve a frakció 
tagjai nem tudnak megegyezni 
abban, hogy melyik Csaba legyen 
a város második embere, akkor 
B-verzióként két további személy 
neve is szóba jöhet: egyikük ta-
lán Koncz Melinda, az Eszterlánc 
Napközi Otthon vezetője. Az érin-
tettek egyébként egybehangzóan 
azt nyilatkozták: részletekkel csak 
az elnökségi, illetve a frakcióülés 
után szolgálnak, s hogy minden 
bizonnyal erre hétfő este előtt nem 
kerül sor.

Úgy tűnik, az MPP-lista első 
két helyezettje nem vállalja az ön-
kormányzati munkát. Molnár 
Miklós korábban éppen lapunkban 
jelentette be, hogy nem vállal újabb 

mandátumot, sőt a városi szervezet 
elnöki tisztségéről is lemondott. 
Szász Jenőt nem sikerült elérnünk, 
lapunk azonban úgy tudja, a volt 
polgármester, alpolgármester, a 
párt elnöke is lemond a tanácsosi 
munkáról, főként, hogy az általa 
vezetett csoportosulás ellenzékben, 
mindössze öt fővel képviselteti ma-
gát a tizenkilenc fős testületben.

Ellenzéki munkából kijutott 
az elmúlt négy évben Tamás Zol-
tánnak is: a városi lista hatodik 
helyezettje, volt megyei tanácsos 
azt mondja, nem döntött végér-
vényesen, előbb megvárja, hogy a 

lajstromon előle esetlegesen visz-
szalépők hivatalosan, ne csak nyi-
latkozatok szintjén tegyék meg 
ezen lépésüket.

– Úgy gondolom, az elmúlt 
mandátuminál csendesebb, nyu-
godtabb munka vár a következő 
négy évben a helyi tanácsosokra. 
Még nem döntöttem, gondolko-
dom, hogy mi legyen. Végül is az 
az etikus, hogy az ember vállalja a 
munkát, ha már egyszer bejutott, 
a szavazók megtisztelték bizal-
mukkal, ugyanakkor tény és való, 
ellenzékben nem is olyan egyszerű 
a helyzet... – mondta lapunknak 

Tamás. Az MPP-listáról biztos 
„munkavállalónak” tűnik Orbán 
Balázs, Gálfi Árpád és Mike Leven-
te, s amennyiben Szász és Molnár 
visszalép, akkor Tamás Zoltánnal, 
Bálint Mária Magdolnával, szükség 
esetén pedig Balázs Árpáddal pó-
tolhatják őket.

A néppártosok már korábban 
bejelentették, hogy mindhárom 
mandátumot nyert személy – 
Tankó László, Zakariás Zoltán és 
Jakab Attila – vállalja a tanácsosi 
munkát. A székelyudvarhelyi ön-
kormányzat alakuló ülését kedden, 
június 26-án délben tartják.
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Szász lemondott volna, de nem fogadták el

Bővített elnökségi ülést tartott a Magyar Polgári Párt, amelyen a 
megyei szervezetek vezetői mellett a politikai alakulat újonnan 
mandátumot nyert hét polgármestere is jelen volt. A jelenlévők egy-
hangúan egyetértettek abban, hogy a néppárt megosztotta a jobb-
oldalt, s ennek gyümölcsét az RMDSZ szakította le. Szerintük az 
EMNP szereplése nem igazolta egy harmadik párt létjogosultságát, 
csak elbizonytalanította a nemzeti oldal potenciális szavazóit. Szász 
Jenő ismételten hangsúlyozta: Tőkés Lászlóéknak el kell dönteniük, 
hogy a jövőben kivel működnek együtt. A pártelnök elismerte, teret 
veszítettek, ugyanakkor – mint fogalmazott – erkölcsi elégtételt je-
lent számára, hogy ők számítanak a nemzeti oldal vezető pártjának.
A gyenge eredményekre való tekintettel Szász felajánlotta lemondását, 
amit a jelenlévők nem fogadtak el. A jelenlévők egyetértettek abban, 
hogy minél hamarabb össze kell hívni a párt országos tanácsát.

Úgy tűnik, SZáSZ Jenő SeM leSZ tanácSoS

Csaba lehet az alpolgármester

Körkép

Tegnapelőttre pihenőnapot iktattak be a lengyel–ukrán 
rendezésű labdarúgó-Európa-bajnokságon, a fociőrület el-
vonási tüneteinek enyhítésére talán jól jött egy kicsit saját 
térfelünkön is rugdosni a bőrgolyót, hiszen a Román Lab-
darúgó Szövetség erre a napra időzítette a 3. ligába való 
feljutásért rendezett osztályozókat. Hargita megye bajno-
kának, a Csíkszeredai VSK-nak Sepsiszentgyörgyön volt 
jelenése, a fiúk mintegy száz szurkoló kíséretében győzni 
mentek Háromszékre. Legalábbis ezt mondták. Ellenfelük 
Fogarasról érkezett, a csapatot korábban megszondyzták... 
vagyis megszondázták, és úgy vélték, a két gárda egyenlő já-
tékerőt képvisel. Gyeplabdában talán, mert a szentgyörgyi 
gyepen 1 az 5 arányban alulmaradtunk Brassó bajnokával 
szemben. 

A labdarúgás hazájában dolgozó székely erre csak any-
nyit mondana, End of sztori. Sajnos a győzelemhez gólok 
kellenek, a vereséghez pedig elég néhány súlyos védelmi 
hiba is. Pedig nem rossz csapat a VSK, az ellenfél volt jobb, 
illetve ő fogott ki jobb napot. Talán legközelebb...

Na, de volt még egy osztályozó, igaz, ebben csak mint 
házigazda voltunk érintettek. Nagygalambfalván Suceava 
bajnoka, a Bukovina Frătăuţii Noi és Beszterce megye leg-
jobbja, a Földrai ProSomeş, vagyis egy 5600, illetve 6800 
lakost számláló község csapata mérte össze erejét. S hogy 
miért Galambfalvára esett a választás? A válasz egyszerű, 
mondjuk végre ki: a sportbázis által nyújtott feltételeket 
alapul véve, nincs még egy ilyen a megyében. Úgy értem, 

nincs jobb. A csapatokat szinte sokkolta, amit láttak, nem 
hittek a szemüknek. Indulás előtt térképen keresték meg 
Galambfalvát, s látva, hogy egy alig valamivel több, mint 
ezer lakost számláló faluban kell lejátszaniuk az osztályo-
zót, szívesebben mentek volna a Déli-sarkra. A moldvaiak 
hivatalos kísérője egyből a beruházás költségeiről érdeklő-
dött, meghallva az összeget (kb. 800 ezer lej) szinte padlót 
fogva motyogni kezdett: a miénk is nagyjából ennyiből ké-
szült, de hát az messze nem ilyen. Nem csoda, hogy a játé-
kosok ujjal mutogattak a „Ieşire–Exit” feliratú dobozkára, 
mondván, hogy itt még a kijáratot is feltüntetik. Összegez-
ve, oda voltak és vissza, s az már csak hab volt a tortán, 
hogy a mérkőzésen 1. ligás játékvezető bíráskodott. 

A helyiek szívük szerint az erdélyieknek drukkoltak, a 
moldvaiak azonban simán 3–1-re nyertek, győzelmükért 

az előzőleg megbeszéltek alapján, a galambfalviak abban 
a jutalomban részesítették, hogy a végső sípszót követően, a 
gyep alól kiugró öntözőfejek által sugárban szórt vízsuga-
rakban lejthették győzelmi örömtáncukat.

A másik meglepetést a fogadtatás jelentette. Sokat nem 
tudtak a székelyekről, s az a kevés sem éppen hízelgő, így öröm-
mel tapasztalták, hogy komoly biztonsági intézkedések történ-
tek a mérkőzés végett. Azt hihették, szuvenírként talán bicskát 
kapnak a hátukba, ehelyett olyan élményekkel gazdagodtak, 
amelyeket emésztenek még pár napig. Hüledeztek, amikor 
megtudták, Galambfalvának csak 5. ligás csapata van, és sok 
sikert kívánva, gondolataikba merülve távoztak. 

A játékvezető halkan meg jegyezte, ezzel a gárdával 
semmi esélyük a 3. ligában, a helyiek szerint a körzeti-
ben színvonalasabb mérkőzéseket játszanak, és volt aki 
meg jegyezte: mindkét csapatot simán verte volna a Csík-
szeredai VSK. 

Merem álmodni, hogy az új uniós projektek kiírásakor 
a pénzek mellett talán pályázhatunk majd egy jó adag sze-
rencsére is. Telik a hócipő, hogy Hargita megyének tovább-
ra sincs keresnivalója a harmadosztályban.

Jöttek, láttak, 
elcsodálkoztak

NézőpoNt n Százs csaba

aktuális

hirdetés



A székelyudvarhelyi bíróság teg-
nap hirdetett ítéletet a tavaly 
novemberben a városközpont-
ban megvert fiatalok ügyében. 
A három vádlott (id. Pui Béla, ifj. 
Pui Béla, Varga Balázs) börtön-
büntetést kapott, próbaidővel, 
illetve mindhármukat a perkölt-
ségek megtérítésére és erkölcsi 
kártérítés fizetésére kötelezték. 
A vádlottak már a tárgyalóterem-
ben jelezték, élni fognak a felleb-
bezési lehetőséggel.

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

Tegnap délután három óra-
kor id. Pui Béla és felesége, 
Varga Erzsébet jelenlétében 

hirdetett ítéletet Malaiesiu Ramona 
bíró – a másik két vádlott nem tette 
tiszteletét a bíróságon. Mint a bíró 
sorolta: id. Pui Bélát ütlegelés és 
más erőszakos cselekedetek miatt 
egy hónap börtönbüntetésre ítélik, 
fenyegetésért pedig három hónapot 
szabtak ki rá. Ugyanakkor id. Pui 
Béla egy másik fenyegetésért ugyan-
csak három hónap börtönbüntetést 
kapott. A bíró végül három hónap 
börtönbüntetést szabott ki rá, az 
ítélet végrehajtását két év és három 
hónapra felfüggesztette. Mindez 
azt jelenti, hogy nem kell börtönbe 
mennie, és ezen idő alatt nem sza-
bad semmilyen törvénybeütköző 
cselekedetet elkövetnie – különben 
a felfüggesztett büntetést is le kell 
töltenie.

A bíró felhívta id. Pui Béla fi-
gyelmét, ha nem fizeti ki a kártérí-
tési összegeket, szintén le kell ülnie 
a három hónapot.

A bíróság – mint Malaiesiu 
Ramona folytatta – helyet adott 
azon kérésnek, hogy a vádként fel-

hozott testi sértés jogi besorolását 
ütlegelésre és más erőszakos csele-
kedetekre változtassa – utóbbi eny-
hébb büntetéssel jár.

Ifj. Pui Béla esetében figyelem-
be vették, hogy kiskorú, ezért két 
hónap börtönbüntetésre ítélték, 
szintén ütlegelés és más erőszakos 
cselekedetek vádjával alatt. Eseté-
ben felfüggesztették az ítélet vég-
rehajtását két év és két hónapra. 
Mivel ifj. Pui Béla kiskorú, tetteiért 
polgárjogilag édesanyja, Varga Er-
zsébet felel – tudatta a bíró.

Varga Balázs esetében is a tes-
ti sértés vádat ütlegelésre és más 
erőszakos cselekedet elkövetésére 
változatták: három hónap börtön-
büntetést kapott, aminek végre-
hajtását két év és három hónapra 
felfüggesztették. 

Az áldozatok polgári jellegű 

követeléseinek csak részben adott 
helyet a bíróság. Orbán Dávidnak 
Varga Balázs és ifj. Pui Béla 50 lejt 
kell, hogy fizessen a törvényszéki 
orvosi díjért és további 2000 lejt 
erkölcsi kártérítésként. Orbán to-
vábbi kártérítési igényeit a bíróság 
visszautasította. 

Szentannai Árpád Attila polgá-
ri jellegű követeléseit is csak részben 
hagyták jóvá: kötelezték ifj. Pui Bé-
lát 50 lej plusz 2000 lej kifizetésé-
re. Ebben az esetben is a további, 
10 ezer lejre rúgó kártérítési kérést 
elutasították.

Részben adtak helyet Imre Gá-
bor követeléseinek is: id. Pui Bélát 
50 lej plusz 500 lej kifizetésére kö-
telezték.

Ugyanakkor kötelezték mind-
három vádlottat 400–400 lej per-
költség megtérítésére. Továbbá az 

áldozatok ügyvédi honoráriumait 
is nekik kell kifizetniük: Orbán 
Dávid ügyvédjének 1268,44 lejt, 
illetve ifj. Pui Béla – pontosabban 
édesanyja – Szentannai Árpád At-
tila ügyvédjének 3804,44 lejt kell, 
hogy fizessen, id. Pui Béla pedig 
Imre Gábor ügyvédjének szintén 
ugyanekkora összeget kell, hogy 
megtérítsen ügyvédi honorárium 
és utazási költségek címén.

– Ez a bíróság ítélete. Ha va-
laki nem elégedett, ha valakinek 
nem tetszik, tíz napon belül felleb-
bezhet. Ez a tíz nap ifj. Pui Béla és 
Varga Balázs esetében, mivel nem 
voltak jelen, attól a pillanattól kez-
dődik, ahogyan a bíróság közli ve-
lük az ítéletet – tudatta Malaiesiu 
Ramona bíró. Id. Pui Béla ezt hallva 
bólintott, és jelezte: élni fognak a 
fellebbezési lehetőséggel. 

Az Udvarhelyszéki Népművé-
szek Egyesülete tizenhatodik 
alkalommal szervezi meg a 
Szejke Szépteremtő Kalákát. A 
népművészeti alkotótábort jú-
nius 29. és július 7. között tart-
ják a Székelyudvarhely melletti 
Szejkefürdőn.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Pénteken 16 órakor a 
székelyudvarhelyi művelő-
dési házban tartják az egyre 

nagyobb népszerűségnek örven-
dő tábor megnyitóját. Tifán Irén 
szervező lapunknak elmondta, 
hogy idén már Bukarest környé-
kéről is érkeznek alkotni, nem-
csak Hargita megyéből. Közel öt-
ven gyerek részvételére számíta-
nak, olyan mesterségekbe nyújtva 
betekintést, mint a népi hímzés, 
fafaragás, bútorfestés, csomózás-
ostorfonás, nemezelés, gyöngyfű-
zés, csuhé- és vesszőfonás, viselet-
készítés, csipkeverés, szövés-fonás. 
Szombaton a Mesterségek útján 
elnevezésű szakmai kiránduláson 
vesznek részt. Vasárnap kiköltöz-
nek a Szejkére, ahol vetélkedőt is 
tartanak a kirándulás résztvevő-
inek. Naponta közel nyolc órán 
keresztül alkotnak, illetve tanul-
nak az előadásokon a gyerekek. 
Az elkészített munkákból július 
6-án 18 órakor kiállítás nyílik 
a művelődési házban. 7-én ellá-
togatnak az  Ezer Székely Leány 
Napja rendezvényre Csíkszeredá-
ba. A tábort Hargita Megye Ta-
nácsa, Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala, a Communitas 
Alapítvány, a művelődési ház, a 
Famos Rt., az Ikos Conf. Rt., és a 
Cimbora Ház támogatja.

BíróSági ítélet A megvert fiAtAloK ügyéBeN

Börtönbüntetés, próbaidővel
Szejke 

Szépteremtő 
Kaláka
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Korábban rendkívüli tanácsülésen is megvitatták a bántalmazottak ügyét  fotó: máthé lászló ferenc

A merkúr áruház organikus 
részlegével partnerségben 
összeállított rovatunk mai ki-
adásában a különböző csírák-
ra és azok jótékony hatásaira 
hívjuk fel olvasóink figyelmét, 
és nem utolsó sorban egy re-
ceptet is ajánlunk, nemcsak 
olvasásra. 

A csírák szervezetre gyako-
rolt áldásos hatása már ősidők 
óta ismert, a régi civilizációk 
nagy becsben tartották. A csírák 
dúskálnak az ásványi anyagok-
ban, a vitaminokban és enzi-
mekben. Csírázáskor a magban 
eltárolt enzimek aktivizálódnak, 
keményítőtartalmuk cukorrá ala-
kul, fehérjéjükből aminosavak, 
zsírtartalmukból zsírsavak kelet-
keznek. Az egészséges táplálko-
zás egyik alaptétele, hogy nem 
feldolgozott, élő élelmiszereket 
fogyasszunk. A csírák a buzgó 
életerő maga! Érdekes adat, hogy 
a csírák negyedével több kalóri-
át tartalmaznak, mint a hús, de 

nem hizlalnak, mert nincs ben-
nük se zsír, se koleszterin, se an-
tibiotikum vagy hormon. Leg-
fontosabb tulajdonságuk, hogy 
teljes egészében emészthetőek. 
Azonnali energiát adnak, tele 
vannak vitaminokkal, és salak-
talanító, méregtelenítő hatásuk 
igen jelentős, segítenek a beteg, 
elcsigázott szervezetünknek mi-
előbb erőre kapni.

Felsorolni is hosszú lenne, 
hányfajta csírát hasznosíthatunk, 
a lényeg, hogy kezdjük el, keres-
sük a boltokban, olvassunk ala-
posabban a téma után, érdeklőd-
jünk szakembereknél, és használ-
juk ki jótékony hatásaikat. Csak 
rövid példaként említjük, hogy a 
búzacsíra B-17 vitamintartalma 
pusztítja a rákos sejteket, a kloro-
fill segíti a vér oxigénszállítását, 
tisztítja a májat, egyensúlyban 
tartja a vérnyomást, elősegíti a 
vércukor szinten tartását, nö-
veli a radioaktív sugárzás elleni 
védelmet, segíti az emésztést. A 
hajdinacsíra riboflavin- és rutin-

tartalma serkenti az agyat és erő-
síti az érfalakat. A zab- és rozs-
csírának magas a B- és E-vitamin 
tartalma. A B-vitamin elenged-
hetetlen az idegrendszer megfe-
lelő működéséhez, az E-vitamin 
pedig a bőrt és a hajat táplálja. 
A lencsecsírának jelentős a rost-
tartalma, koleszterincsökkentő, 
és alkalmas a cukorbetegek dié-
tájának kiegészítésére. Ugyanak-

kor magas a magnézium-, vas-, 
cink- és krómtartalma is. A szó-
jababcsíra tartalmazza az összes 
nélkülözhetetlen aminosavat. 
Magas az E-vitamin, réz-, cink- 
és lecitintartalma. 

A sort hosszasan lehetne 
folytatni, hisz ahány növényünk, 
közel annyi csírát hasznosítha-
tunk, fogyaszthatunk. Indítsunk 
talán egy egyszerű recepttel. 

Tojásos sült rizs 

Hozzávalók: 125 g hosz-
szúszemű rizs, 1 tojás 
(felverve), 80 g főtt sonka 
(kis kockákra vágva), 70 g 
zöldborsó, maréknyi bab-
csíra, maréknyi jégsaláta 
(felcsíkozva), 1 evőkanál 
olívaolaj. 

Elkészítés: A rizst megfőz-
zük. A zöldborsót pár percre 
bő, forró sós vízbe dobjuk, 
majd leszűrjük. Egy mélyebb 
serpenyőben felhevítjük az 
olajat, beledobjuk a főtt rizst 
és nagy lángon, kevergetve egy 
percig pirítjuk. Hozzáadjuk a 
sonkát, a zöldborsót, a babcsí-
rát és a jégsalátát, összekever-
jük és egy-két perc alatt átfor-
rósítjuk. A serpenyő közepén 
helyet csinálunk a fakanállal 
és beleöntjük a tojást. Gyors 
mozdulatokkal elvegyítjük a 
tojást a rizzsel és két-három 
perc alatt készre sütjük. 

TErméSzETESEn EgéSzSégESEn A cSíráK A HéT rEcEPTjE



Újabb találkára készülnek a 
térség lovassport-kedvelői hét-
végén Homoródfürdőn. A nagy-
érdemű vasárnap déli 12 órától 
díjugratásban, lovasíjász bemu-
tatóban, látványos fogathajtási 
számokban, illetve a legerő-
sebb parasztló azonosítására 
kiírt, különleges versenyszám-
ban gyönyörködhet majd a 
homoródfürdői lovasbázison.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A térség egyik legerősebb 
lovasbázisa épült ki 
Homoródfürdőn, így 

nem csoda, hogy egyre több 
lovasrendezvényre invitáló meg-
hívón, plakáton a fenti pálya sze-
repel helyszínként. Ezúttal június 
24-én, vasárnap gyűlnek ismét 
össze Homoródon a térség lova-
sai, a látványosnak ígérkező ren-
dezvényen lesz majd díjugratás, 
fogathajtás, lovasíjász-bemutató, 
illetve verseny a legerősebb igavo-
nó ló azonosítására.

– A rendezvényt déli tizen-
két órakor a térség díjugratóinak 
versenye nyitja, ezt követi majd a 
fogathajtók megmérettetésének 
első fordulója. A négykerekűek 
versenyszámainak szünetében a 
híres lovas, a sepsiszentgyörgyi 
Pászka Lehel és csapata tart be-
mutatót, lovasakrobata-számok, 
íjászat szerepelnek a műsoron. 

Ezt követné a fogathajtás máso-
dik fordulója – nyilatkozta Bene-
dek Lukács, a homoródi lovarda 
tulajdonosa.

Benedek Lukács, az esemény 
főszervezőjeként elmondta, 
hogy különleges záróakkordot 
terveztek a lovastalálkozónak: 
versenyt hirdettek a környék 

lovasgazdái számára is. A pa-
rasztgazdaságokban igavo-
nóként teljesítő lovak abban 
mérik össze majd tudásukat, 
amiben a legjobbak: a terhek 
vontatásában.

– Egy mondatban úgy fo-
galmaznám meg a zárószám lé-
nyegét, hogy keressük a térség 

legerősebb igavonó lovát – fo-
galmazott Benedek, hozzátéve, 
hogy szívesen látnak bárkit a 
lovas kikapcsolódásra résztve-
vőként, vagy nézőként. – Re-
mélem, nem mindenkit köt le 
annyira az időszak legfontosabb 
mezőgazdasági munkája, a szé-
nakészítés, hogy ne kerülne egy 

szabad vasárnap délutánja, és 
nem üres lelátóknak mutatják 
majd be tudományukat a ver-
senyzők – tréfálkozott a főszer-
vező, hiszen köztudott, hogy a 
homoródi lovasrendezvények 
látványosságai, lacikonyháinak 
majálisos hangulata mindig 
több száz embert mozdít meg.

KeresiK A legerősebb igAvonót

Lovasnap lesz Homoródfürdőn
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Vasárnap a déli harangszóra ugratnak fotó: domján levente

andrás norbert, 

18 éves, diák

A Hét Kérdése  Milyen gyAKrAn jár strAndrA?

Ha tehetem és 
az idő is megfelelő, 
akkor hetente több-
ször is elmegyek, a 
héten például már 
kétszer voltam. 
Inkább a városi 
strandra járok a ba-
rátaimmal, nekem 
tetszik, viszont jó 
volna, ha mindenik 
medencét feltölte-
nék, néha alig lehet 
úszni a tömegtől. 

Hetente több-
ször is elmegyek 
strandolni, legin-
kább Szejkefürdőre, 
vagy Sóskútra, de 
a városi strandra is 
eljárok néha.  A vá-
rosival csak annyi 
a baj, hogy szerin-
tem nem tisztítják 
rendesen, a víz tele 
van bogarakkal, és a 
romák is elég sokan 
vannak. 

dénes attila, 

20 éves, egyetemista

Elég gyakran el-
járok, ha strandidő 
van, akkor hetente 
kétszer-háromszor 
is. Leggyakrabban 
a városi strandra 
szoktam menni, itt 
sok az ismerős is, 
na meg a környéken 
ez a legjobb, szerin-
tem. Viszont ideje 
lenne már, hogy 
feltöltsék az összes 
medencét. 

kovács botond, 

17 éves, diák

Nem, egyálta-
lán nem szoktunk 
strandra járni, sem 
az itthonira, sem pe-
dig máshová. Nem 
igazán szeretjük a 
közös fürdőzéseket, 
szívesebben ülünk 
itthon, bent a hideg 
házban. A meleg 
hétvégéket is itthon 
töltve használjuk ki, 
a jó árnyékban a fák 
alatt. 

orbán melinda, 

36 éves, gyereknevelés

> Új időszámítás Derzsben és 
Oklándon. A mai napon két udvar-
helyszéki településen, Székelyderzsben 
és Oklándon teszik le esküjüket a június 
10-én megválasztott polgármesterek és 
tanácsosok. Beiktatásukkal hivatalosan 
is elkezdődik az említett települések 
újonnan megválasztott önkormányzati 
testületének mandátuma.

Településvezetői szinten nem lesz vál-
tozás, Cseke Miklós oklándi polgármes-
ternek nem volt kihívója a helyhatósági 
választásokon, így a községben biztosítva 
van a folytonosság. Hasonló a helyzet 
Székelyderzsben, azzal a különbséggel, 

hogy Zoltáni Csaba az elmúlt négy év-
ben az MPP színeiben, mától pedig füg-
getlenként vezeti a település önkormány-
zatát. Udvarhelyszéken Derzs az egyetlen 
település, ahol a három magyar párt kö-
zül egyetlen alakulat sem indított saját 
polgármesterjelöltet. A két faluból álló 
községben két független küzdött meg a 
bársonyszékért, az MPP és az RMDSZ 
támogatását is élvező Zoltáni Csaba és 
kihívója Gedő Emil. A választáson a 
derzsiek többsége (60%-a) nem akart 
változást a község élén.

Ami a döntéshozó testületeket il-
leti, Oklándon mind a kilenc taná-

csos RMDSZ-színeket képvisel, míg 
Székelyderzs önkormányzatában a 
következő négy évben 5 RMDSZ-es, 
2 MPP-s és 2 független tanácsos tevé-
kenykedhet.

A beiktatások jövő héten folytatód-
nak, hétfőn Farkaslakán iktatják be a 
község új polgármesterét, Albert Mátyás 
egykori alpolgármesterének, Kovács Le-
helnek adja át a  településvezetés staféta-
botját.

> Téglajegy a Tamási-alkotóházért. 
Műsoros jótékonysági estet szervez jú-
nius 23-án, szombaton délután 6 órától 

a farkaslaki Tamási Áron Művelődési 
Egyesület (TÁMÉ) és a Tamási Áron Ál-
talános Iskola.

Az eseménynek a község kultúrott-
hona ad otthont, a szervezők belépti díj 
helyett téglajegy vásárlására nyújtanak 
lehetőséget, az így begyűlt összeget a 
Tamási-alkotóház, a faluban Ágnes néni 
házaként ismert épület felújítására for-
dítják.

A jótékonysági estén fellépnek a Ta-
mási Áron Általános Iskola diákjai, a 
Virgonc néptánccsoport, a Nyitnikék 
gyerekkórus és az Énekesmadár női kó-
rus. Mindenkit szeretettel várnak.hí
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Az utóbbi években a 
székelyudvarhelyiek üdülési 
kedvét jelentősen visszafog-
ta a válság, a helyi turisztikai 
ügynökségek vezetői viszont 
azt mondják, idén egyre többen 
megengednek maguknak egy 
nyári, többnyire tengerparti 
vakációt. Továbbra is Bulgária 
a fő célpont, de Görögország, 
Törökország, a Krím-félsziget 
is népszerű, sőt egyre előnyö-
sebb ajánlataival a román ten-
gerpart is kezd felzárkózni.

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

Mindenfelé küldjük az 
embereket. Nagyon 
sok ajánlatunk van, a 

legkeresettebb hely viszont to-
vábbra is Bulgária, ahol legkeve-
sebb százharminc szálloda közül 
választhatnak az üdülni vágyók 
– tudatta érdeklődésünkre Lász-
ló Gábor. A Hargita Tours utazá-
si iroda vezetője azt is elmondta, 
több visszatérő kliensük van, 
akik Görögországban, Török-
országban töltenek el minden 
évben legkevesebb egy hetet. Tö-
rökországban Kusadasi, Anatólia 
a legfelkapottabb, Görögország-
ban pedig a szigetek: Kréta és 
Zakintosz, illetve idén a spanyol 
szigetek iránt is volt érdeklődés. 
Egyiptomba, Tunéziába keve-
sebben mennének – vélhetően a 
korábbi zavargások miatt. 

– A korábbi években már 
februárban, márciusban jöttek 
érdeklődni a nyári kirándulá-
sok iránt az emberek, és legké-
sőbb áprilisban már foglaltak is 
maguknak helyet. Idén nagyon 

sok szálloda Görögországban 
és Bulgáriában egészen június 
közepéig kitolta az előfogla-
lási időszakot, ami azt jelenti, 

hogy 25-30 százalékkal olcsóbb 
a szállás. A szezon tehát csak 
most kezdődik, az előfoglalá-
sok alapján viszont a fentebb 
nevezett helyek az elsők, illet-
ve a román tengerpartra is van 
akció: tíz nap után négy napot 
adnak ingyen. Egy átlagos egy-
hetes, négy csillagos kirándulás 
Bulgáriába két személy számára 
pedig 450-500 euró körül alakul 
– ismertette László Gábor, aki 
azt is megállapította, távolab-
bi, egzotikusabbnak nevezhető 
helyek iránt csak érdeklődők 
vannak: a Hargita Toursnál Me-
xikó, Argentína és Brazília után 
is kutakodtak a prospektusok-
ban, ám egyelőre a túl borsos ár 
miatt nem utazott senki ezekre 
a tájakra. 

– Hetente küldünk embe-
reket Görögországba, ahonnan 
olyan ajánlatunk is van, hogy egy 
négyágyas szoba egy hétre 90 
euró, a negyedik személy pedig 
csak 50 eurót fizet. 

Ha üdülés, 
akkor Oroszország 
A Hedon Express utazási 

irodánál is hasonlóan alakul 
az üdülési helyek toplistája: a 
legkeresettebb Bulgária, majd 
Görögország, Horvátország 
következik. Bihari Márta iro-
davezető azt mondja, más nya-

rakon tömegesen küldték az 
udvarhelyieket Egyiptomba, 
idén viszont nem nagyon akaró-
dzik senkinek odamenni. Bihari 
Márta érdekességként Oroszor-
szágot említette – ha üdülésről 
volt szó, eddig senki nem gon-
dolta, hogy keletre kell menni, 
de egyre fejlettebb városai és 
tengerpartjai miatt idén Orosz-
ország vagy a Krím-félsziget is 
képbe került. A Hedonnál egy 
kétfős, egyhetes bulgáriai ki-
rándulás 450 eurónál kezdődik, 
de ha van pénzünk, Thaiföldre, 
Mexikóba, sőt Kínába is elkül-
denek. Utóbbi főleg bevásárló 
útként jut az udvarhelyiek eszé-
be, az ok pedig egyszerű: számos 
termék olcsóbb.

Az egzotikus utak iránt nyá-
ron alacsony az érdeklődés, aki 
megengedheti magának, a székely 
télből megy nyaralni. Jelenség-
ként említhető ugyanakkor az is, 
hogy hegyekbe nyáron nem iga-
zán szeretünk utazási irodákon 
keresztül elmenni. Bihari Márta 
úgy véli, az udvarhelyiek számára 
ha nyár, akkor tengerpart, víz, és 
lehetőleg all inclusive. 

– A törökök a legjobbak. 
Például egy család számára ők 
tudják a legtöbbet nyújtani, igaz, 
az ottani árak magasabbak, mint 
mondjuk Bulgáriában vagy Gö-
rögországban. Ugyanakkor az 

is megemlíthető, hogy a román 
tengerpart iránt is érdeklődnek 
az udvarhelyiek – tudatta Bihari 
Márta. 

Irány Afrika!
Bulgária nem véletlenül sze-

repel az első helyen – véli Kacsó 
Zoltán, a Siculus utazási iro-
da vezetője, majd magyarázza 
is: nagyságrendekkel több all 
inclusive szállodájuk van, mint 
például a román tengerparton, 
illetve áraik is csábítóak. 

– Görögországba nagyon jó 
áron busszal küldjük az embe-
reket, a szigetekre és Törökor-
szágba pedig repülővel, illetve 
Horvátország és Olaszország 
iránt is van érdeklődés. Jó afrikai 
ajánlataink is vannak: Tunéziába 
személyenként egy hét 209 eu-
rótól indul, Egyiptomba pedig 
197 euró plusz illeték a kezdő-
ár – újságolta Kacsó Zoltán, aki 
megerősítette: Kenya és Bali té-
len menő. 

Az utolsó vakáció?
Van utazási iroda, mely az 

idénre beharangozott világvége 
miatt viccesen úgy csábítgatja 
potenciális ügyfeleit, ha tavaly 
vagy tavalyelőtt ki is hagyták az 
üdülést, idén feltétlenül menje-
nek el, hiszen meglehet, ez lesz 
az utolsó vakáció...

Ajánlatkérés. Nyáron értelemszerűen a tengerpart a menő fotó: ifj. haáz sándor

Egyre többen üdülnek a Krím-félszigeten. Úri muri

BulGárIA A fő célpOnT

Tengerpart, víz, all inclusive



Június 23–24-én tizenhetedik 
alkalommal rendezik meg a 
Zetelaki Napokat, mely immár 
hagyományos módon két na-
pon, két helyszínen várja az ér-
deklődőket, szórakozni vágyó-
kat. Szombaton a desági szín-
padon zajlik az élet, vasárnap 
pedig a zetelaki focipálya lesz 
az események helyszíne.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Már megszokhattuk, ha 
Zetelaka ünnepel, két 
napon és két helyszí-

nen teszi azt. Sőt, a szombati nap 
külön elnevezéssel is büszkélked-
het, június 23-án a Deságkapu-
fesztivál nyitja meg az ünnepséget. 
Szombaton már reggel 7 órai kez-
dettel számíthatunk a fúvószene-
kar ébresztőjére, a Deság-kapuhoz 
pedig 10 órára tervezték az indu-
lást. Az aznapi események helyszí-
nére kétféle módon lehet eljutni, 

busszal Zetelaka központjából, 
vagy szaladva, a Deság-maraton 
versenyzőjeként. 11 órától főző-
versennyel indul a fesztivál, a déli 
harangszó pedig elhozza a község 
újonnan megválasztott polgár-
mesterének első nyilvános szerep-
lését is, ami megadja a hangot az 
estig tartó mulatságnak.

Vasárnap, június 24-én mi-
sével kezdődik a nap, az emlék-
mű megkoszorúzását követően a 
zetelaki labdarúgópályán folyta-
tódik az ünneplés. Mint a mellé-

kelt programajánlóból is kiderül, 
idén is bőven válogathatunk a 
szórakoztató, kulturális és sport-
programokból.

A község frissen megválasz-
tott önkormányzatának tagjai 
többször is hangoztatták, hogy 
kemény munkával járó, nehéz fel-
adat előtt állnak. Erről most két 
nap erejéig hajlandóak megfeled-
kezni, de a június 26-án esedékes 
beiktatással olyan időszak kezdő-
dik, amely nem sok alkalmad ad 
majd hasonló jellegű ünneplésre.

napirenden
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XVII. Zetelaki Napok – Deságkapu fesztivál

Június 23. szombat
7.00: Faluébresztő – fúvószenekar
10.00: Futóverseny
10.00: Indulás a Deság-kapuhoz (autóbusszal a központból)
12.00: A polgármester nyitóbeszéde
12.10: Kulturális műsor
14.00: A huszárok felvonulása, erdőkitermelési fortélyok, ló-szép-
ségverseny
15.00: Ebéd, kóstoló
15.30: Főzőverseny-kiértékelés
19.00: Diszkó, élőzene Simó Annamáriával

Június 24. vasárnap
10.30: Ünnepi mise
11.35: Zetelaki kórus
12.00: Szabadtéri rendezvények a sportpályán, minifoci-bajnokság
12.10: Koszorúzás az emlékműnél
12.30: Szavalat, himnuszok
16.00: A zetelaki tűzoltóság bemutatója, gyereksarok
17.00: 11-es rúgó verseny
18.00: Térzene, szabadprogram
19.00: Buli, élőzene Simó Annamáriával

Sóvidéki turisztikai fejlesztések Nem okoz goNdot a vízszolgáltatásbaN a hőség

Meleg van, de víz is

Zetelaki napok – Deság fesztivál a hétvégén

A parajdi Sóvidéki Vendégfo-
gadók Egyesülete turisztikai 
információ-szolgáltató és nép-
szerűsítési törekvései újabb 
eredményekkel gazdagodtak. 
Egy sikeres, 313-as európai 
uniós pályázat eredménye-
ként, 20 ezer példányban meg-
jelent a sóvidéket népszerűsí-
tő prospektus, és egy három 
képernyős tourist Informatort, 
azaz turisztikai információ-
szolgáltató terminált sikerült 
beszerezni.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A Sóvidéki Vendégfogadók 
Egyesülete által kezde-
ményezett projekt értéke 

47 900 euró.

A turisztikai információkat 
szolgáltató berendezést a főút 
mellett (a CEC bankkal szem-
ben) helyezték el. A rendszer-
nek, no meg a közös hosszú távú 
együttműködési stratégiának 
köszönhetően, a helyi 0–24 órás, 
többnyelvű információ-szolgálta-
tás mellett, a sóvidéki turisztikai 
ajánlatokat és eseményeket több-
csatornás értékesítési hálózato-
kon keresztül is népszerűsítik és 
értékesítik.

A közös adatbázisban tárolt 
információk további tizennégy 
országos hálózatba kapcsolt 
infópulton, a megyei turiszti-
kai irodákban, valamint több 
weblapon és mobiltelefonos 
alkalmazáson is elérhetőek. Az 
elmúlt évek során a turistafor-

galom nagyon visszaesett, ezért 
már nem elégséges csak várni a 
turistákra, ide kell csalogatni 
őket, és ezt csak tervezett, fo-
lyamatos és innovatív népsze-
rűsítő eszközökkel, tevékenysé-
gekkel lehet elérni. A Sóvidéki 
Vendégfogadók Egyesülete, va-
lamint a sóvidéki polgármesteri 
hivatalok és a csíkszeredai szék-
helyű Tourist Informator cég 
közös célja: Sóvidék és Székely-
föld idegenforgalmának fellen-
dítése, minőségi szolgáltatások 
nyújtása, a hazai és külföldi tu-
risták naprakész tájékoztatása, 
valamint partnerkapcsolatok 
építése és ápolása más székely-
földi turisztikai egyesületekkel, 
szervezetekkel, információs 
irodákkal.

bár az utóbbi napokra jellemző 
nagy hőségben megnőtt a vízfo-
gyasztás Székelyudvarhelyen, 
ennek ellenére nincs gond a 
város vízellátásával. Egyedül a 
városi strandnak tesz keresztbe 
a forróság, hiszen a vízszolgál-
tató elővigyázatossága miatt 
a strandon nem tudják olyan 
ütemben tölteni a medencéket, 
ahogyan szeretnék.

HNU-információ

Perzselő forróság jellemez-
te az elmúlt napokat, ami 
igencsak megnövelte a víz-

fogyasztást a városban, azonban 
egyelőre akadálytalanul működik 
a szolgáltatás.

– Nagyon megugrott az el-
múlt három napban a fogyasztás, 
ennek ellenére nem okoz problé-
mát a vízszolgáltatás – nyilatkozta 
lapunknak Ülkei Erika. Az ivóvíz-
szolgáltató Aqua Nova Hargita Kft. 
marketingigazgatója elmondta, a 
városi strandot üzemeltető polgár-

mesteri hivatalt is felkérték, nappal 
ne töltsék a medencéket, hogy az 
így tartalékolt vízmennyiséggel egy 
esetleges meghibásodás, illetve cső-
törés esetén is biztosítani tudják a 
folyamatos szolgáltatást. Azért csak 
a városi strandot érinti a korlátozás, 
mert a szejkei fürdőhelyen nem 
ők szolgáltatják a vizet, a Septimia 
Szabadidőközpontban pedig nem 
cserélnek olyan gyakorisággal, mi-
vel más módszert használnak a víz 
tisztítására. Az éjszakai alacsony fo-
gyasztású időszak azonban kimenti 
a városi strandot, így a látogatók az 
elmúlt két nap után, amikor nem 
volt feltöltve a nagyobbik meden-
ce, mától újra önfeledten élvezhetik 
a nyári csobbanás élményeit.

A Marosvásárhelyi Meteo-
rológiai Központ előrejelzései 
szerint még csak ma kell kibírni 
a több mint harminc fokos hő-
mérsékletet, holnaptól elszórtan 
záporok, zivatarok lesznek, vasár-
nap 25 fokot is mutathat a hőmé-
rők higanyszála.

Infóterminál Parajdon. Az idegenforgalom fellendítéséért 
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Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014

hargitanépe 

Hirdetések

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

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

ÉrvÉnyes 2012 június 30-ig!



A fejlesztési hitel megítélésé-
nek tudatában legkésőbb au-
gusztus elejétől újraindulhat 
a termelés a székelykeresztúri 
tejfeldolgozó üzemben – állí-
totta tegnap lapunknak Varga 
Nagy László, a tejgyár felvá-
sárlására létrejött értékesíté-
si szövetkezet elnöke. A tejet 
beszállító gazdáknak jó árat, 
az értékesítésben segédkező 
CBA üzletláncnak pedig jó ter-
mékeket ígér.

Radó Krisztina

A jelenlegi tervek szerint 
legkésőbb augusztus el
sejétől újra beindul a szé

kely keresztúri tejgyár, amelynek 
tulajdonjogát a KüküllőKe reszt
úr Tejfeldolgozó és Értékesítő 
Szövetkezet banki hitelből készül 
felvásárolni. A vajgyár újraindítá
sa – mint tegnap lapunk érdeklő
désére Varga Nagy László, a szö
vetkezet igazgatótanácsának el
nöke elmondta – előreláthatatlan 
akadályokba ütközött, de úgy néz 
ki, mégis van remény, és a szövet
kezet teljesítheti kitűzött céljait: a 
tej direkt módon való feldolgozá
sát és a termékek értékesítését.

Ígéret van, pénz még nincs
„A banki hitelt ugyan még 

nem sikerült megkapni, de a 
Transilvania Bank ígérete sze
rint jövő héten már igénybe 
tudjuk venni, és reményeink 
szerint neki tudunk látni a vaj
gyár beüzemeléséhez szükséges 
munkálatoknak” – nyilatkozta 
lapunknak Varga. A Küküllő
Keresztúr Tejfeldolgozó és Érté
kesítő Szövetkezet első embere 
elmondta, hogy a tejfeldolgozó 
üzem vételára 450 ezer euró, de 
emellett az üzem technológiai 
vonalának modernizálására és 
a felszerelések – pasztörizáló
berendezés, csomagológépek, 
tejszállító autók – cserélésére is 
még ugyanekkora összeget kell 
költeniük ahhoz, hogy megfelel
jen az uniós követelményeknek. 
Ez azt jelenti, hogy a tejgyár 
újraindítása körülbelül egymil
lió euróba fog kerülni – vázolta 
Varga Nagy László.

A szövetkezet elnöke úgy véli, a 
tejfeldolgozó újra indítása kapcsán 
a bürokrácia útvesztőjébe kerültek, 
amelyből nehezen tudtak kitalálni, 
és a folyamatos halogatás miatt a 
gazdák is egyre türelmetlenebbek 
lettek. „Ha tudtuk volna, hogy 
ennyi akadályba ütközünk, akkor 
talán nem is kezdünk hozzá, mert 
az eredeti tervek szerint néhány hó
napja működnie kellene az üzem
nek” – magyarázta a szakember.

1,2–1,4 lejt ajánlanak 
a tejért
A vajgyárat a környékbeli fal

vakból beszállítható és a szövetke
zethez tartozó, körülbelül 500 gaz
da által termelt tejből fogják ellát
ni, amely a Román an drás falvától 
Szentegyházáig és Soly mos tól 
Etédig terjedő területet fedi le. Ez 
körülbelül a térség tejtermelő gaz
dáinak a harmadát teszi ki. A szö
vetkezet gazdáinak magasabb árat, 
azaz 1,2–1,4 lejt fognak fizetni egy 
liter tejért, azoknak viszont, akik 

nem tagok, csak piaci árat, körül
belül 1 lejt tudnak ajánlani – ma
gyarázta Varga Nagy László.

Egy korábbi szándéknyilat
kozat alapján ugyanakkor 25 
millió forinttal a CBA üzletlánc 
is beszállna a keresztúri vajgyár 
újraindításába. Az összeg nagy 
részét, azaz 20 millió forintot a 
magyar cég biztosítaná, amit a 
cég romániai leányvállalatán ke
resztül további 5 millió forinttal 
toldanának meg. A felajánlott 
támogatás még mindig fennáll, 
viszont a szerződésben tett kikö
tések alapján csak abban az eset
ben árusítja a bolthálózat polcain 
a termékeket és adja meg az ígért 
pénzösszegeket, amikor a terme
lés beindul, és látható, hogy való
ban termelés van – sorolja Varga. 
„Ez tulajdonképpen azt jelenti, 
hogy csak akkor kap támogatást a 
keresztúri tejüzem, ha a CBAnak 
elvárásban és minőségben is meg
felelő termékeket tud gyártani” – 
tette hozzá a szövetkezet elnöke.
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Agrárgazdaság
JöVő hétre VárhAtó A BANkhiteL

Nyár végével újraindul 
a székelykeresztúri tejgyár

> Kínában árulja az európai agrárter-
mékeket Cioloş. Brüsszel igyekszik tartani 
az európai agrártermékek kínai exportjá
nak gyorsuló ütemét, és ennek érdekében 
együttműködést ajánl Kínának az élelmi
szerbiztonság, az organikus élelmiszerek 
kereskedelmének elősegítésében – derült ki 
Dacian Cioloş, az Európai Unió mezőgaz
dasági biztosának pekingi látogatásán. Ta
valy a mezőgazdasági termékek exportja az 
Unióból a keletázsiai országba elérte a 105 
milliárd eurót, ami megegyezik az Egyesült 
Államok Kínába irányuló exportjával. Az 
agrárimportot tekintve Kína és Hongkong 
az EU harmadik legnagyobb áruforrása. 

Tavaly 2,5 milliárd euró volt a vásárlások ér
téke. Cioloş Han Csangfu kínai mezőgaz
dasági miniszterrel olyan tervben állapodott 
meg, amely kiterjed az élelmiszerbiztonsági 
és környezetvédelmi, vidékfejlesztési és az 
éghajlatváltozással összefüggő területekre 
is. Az Unió együttműködést ajánlott a kör
nyezetbarát technológiák elterjesztésében, 
de szívesen adna el mezőgazdasági gépeket 
is. Cioloş európai újságíróknak elmondta, az 
ún. Karantén hivatalban sikerült megegyez
nie arról, hogy tárgyalásokat kezdenek az 
organikus termékek szabványainak egyezte
téséről, közös alapokra helyezéséről is, ami a 
minősítések egységesítését követően egymás 

termékeinek kölcsönös elfogadásához vezet
het. Az Unióból Kínába exportált organikus 
élelmiszerek értéke 2011ben 25 százalékkal 
nőtt az előző évhez képest, s Cioloş szerint 
az igény ezek, illetve a magas minőségű 
áruk iránt az életszínvonal emelkedésével 
egyre nő. A tárgyalásokon szóba került az 
Európából származó marhahús importtilal
mának feloldása. Erről Cioloş annyit mon
dott, hogy a kínai fél hajlandóságot mutat 
a kergemarhakór miatt elrendelt korlátozás 
enyhítésére egyes kategóriákban. Ugyan
akkor felvetették a baromfihús Európába 
történő exportját akadályozó rendelkezések 
felszabadítását is.hí
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 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
AZ OrSZáGOS 

ADóÜGYNökSéG,
a hargita Megyei  

közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a költségvetési Bevételek Begyűjtését 

Felülvigyázó Osztály
– Csíkszereda, Decemberi forradalom u. 20. sz., 

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat
kozó, újraközölt 2003/92es kormányrendelet 162. sza
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
július 6án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. 
sz. alatt árverés útján eladja az adós SANTUS GEZA 
(fiskális lakhelye: Szentegyháza, Cooperativei utca 1. 
szám,  Hargita megye, CNP: 1620207194350) tulajdo
nát képező következő ingóságot:

eszterga SNA 500 x 1500, 75/5P/540, gyártási év 
1970–1980 –  14 000 lej

Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla
tot, valamint a kikiáltási ár 10%át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszkö
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé
lyesen jelen kell lenni. 

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személye
sen, sem pedig közbeiktatott személy révén. 

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, 
távirat vagy telex révén.

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál
nának a szóban forgó ingóságra, hogy arról az árverést 
megelőzően értesítsék a végrehajtó szerveket.

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogás
sal élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől 
vagy a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, 
összhangban az újraközölt 2003/92es kormányren
delet 172–173as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92es kormányren
delet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásainak, 
amikor kényszervégrehajtási intézkedésre kerül sor, 
nem kötelező az adófizető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás a 0266–217558 / 328-as 
telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. június 20-án 
kifüggesztették.

hargitanépe
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Sokként hat a burgonya ül tet vé
nyekre az utóbbi napokat uraló 
kánikulai forróság – állítja Török 
Jenő agrármérnök, a Hargita Me
gyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője. A pityókatermesztéssel 
is foglalkozó szakember szerint az 
egyre szélsőségesebbé váló idő
járás hatása a terméskiesésben 
is megmutatkozik.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A májusi esők után újra szom-
jaznak a Hargita megyei 
vetésterületek. Az utóbbi 

napok 30 Celsius-fok körül járó hő-
mérsékletét különösen a burgonya 
szenvedi meg, mely fejlődése szem-
pontjából pont most igényelné a leg-
több csapadékot – mondta el meg-
keresésünkre Török Jenő, a Hargita 
Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság 
vezetője.

Baj lesz, ha nem jön az eső
A szakember szerint ráadásul a 

szélsőséges időjárás sem könnyíti 
a növénytermesztő gazdák dolgát. 
„Január a sokévi átlagnál szára-
zabb volt, február csapadékosabb, 
március szárazabb, április-május 
csapadékosabb, június pedig újra 
csak szárazabb. De annak ellenére, 
hogy májusban bőven volt csapa-
dék, a búzavetések is helyrejöttek, 
szépen indult a burgonya, jól sike-
rült az első vegyszerezés, ez elmúlt 
hetekben a vízhiány miatt már újra 
gondok kezdenek lenni. Ugyanis a 
burgonya fejlődése miatt a növény 
vízigénye és tápanyagfelvétele ezek-
ben a napokban a legnagyobb. Eh-
hez képest a sokévi átlagot jelentő 
négyzetméterenkénti 95 literes csa-
padékmennyiséghez képest egész 

júniusban térségenként mind-
össze 19-20 liternyi eső esett. A 
kívülállók számára lehet, hogy fur-
csán hangzik, de a mezők újra csa-
padékért kiáltanak” – hangsúlyozta 
lapunknak a szakember. A kánikula 
ugyanakkor – az elereszkedő szárak 
tanúsága szerint – sokkhatásként 
éri a gumós növény levéltakaróját, 
a nagy hőség miatt pedig – különö-
sen a kavicsos, homokos talajba ül-
tetett burgonyaparcellák esetében 
– terméskiesésre kell számítaniuk a 
gazdáknak. „Nincs még katasztrófa, 
mert a májusi esők révén némiképp 
pótlódott a talajvízszint, de a kilátá-
sok nem rózsásak. A meteorológiai 
előrejelzések szerint a hétvégén is 
tovább tart a forróság, amit viszont 
már egyre jobban megsínylenek a 
növények” – magyarázta Török.

Nem terjed a vész sem
Jó hír viszont – teszi hozzá a 

szakember –, hogy a jelenlegi időjá-
rási körülmények nem kedveznek a 
levélbetegségek és a burgonyakultú-
rát fenyegető egyéb kórokozók ter-
jedésének sem, ami a növényvédel-
mi munkálatok és kiadások terén 
jelent könnyebbséget a gazdálko-
dóknak. „Lehet egy kicsit spórolni 
a burgonyavész elleni kezelésekben. 
Nem muszáj sok vegyszert hasz-
nálni, de a szokásos tíznaponkénti 
kezeléshez képest a szisztematikus 
szerek esetében akár tizenhárom 
napra is ki lehet tolni a következő 
permetezés határidejét. Ugyanígy 
a kontaktszereknél hét nap helyett 
tíz napra is ki lehet nyújtani a két 
kezelés közötti időintervallumot” 
– fejtette ki Török Jenő. A burgo-
nyavész elleni védekezés kapcsán a 
gazdák zöme ugyanakkor immár a 
második kezelésen is túl van, ám az 

eddig elvégzett permetező beavat-
kozások számát a különböző fajták 
vészre való érzékenysége mellett a 
burgonya ültetési időszaka is meg-
határozta. Így akik hamarabb, még 
a húsvéti ünnepek előtt be tudták 
fejezni a pityókaültetést, azok már a 
harmadik kezelésnél tartanak, akik 
viszont megkéstek a vetéssel, még 
csak egy permetező kezelést végez-
tek – vázolja a szakember. „De ahol 
a vész már megjelent, ott továbbra 
is nagyon figyelni kell. Ott nem 
szabad leállni a kezelésekkel” – ta-
nácsolja a szakigazgatóság vezetője.

Csökkent 
a pityókavetésterület
Hargita megyében tavalyhoz 

képest a gazdák idén közel 900 hek-
tárral kisebb területen ültettek bur-
gonyát a földbe, azaz a tavalyi 11 370 
hektár helyett csupán 10 495 hek-
táron. A visszaesést Török Jenő a 
gazdák keserű burgonyaértékesítési 
tapasztalataival magyarázta, ami 
megjegyzése szerint főleg a kisebb 
területen gazdálkodó pityókater-
mesztőket sújtotta. Tíz százalékkal, 
1655 hektárra nőtt viszont a tavaszi 
étkezési és takarmánybúzával be-
vetett területek nagysága, igaz, az 
aszályos ősznek és a kemény télnek 
is betudhatóan a 2011-ben jegyzett 
10 487 hektárról idénre 13 száza-
lékkal, 9125 hektárra apadt az őszi 
búzával bevetett parcellák nagysága 
is. Tavaszi árpát a várt 6300 hektár 
helyett 6457 hektáron, zabot a ta-
valyi 3700 helyett 3931 hektáron, 
míg cukorrépát a 2011-ben feljegy-
zett 280 hektár helyett ezúttal 313 
hektáron ültetettek a gazdák – de-
rül ki a szakigazgatóság immár vég-
leges Hargita megyei vetéskultúra-
megoszlási adataiból. 

Agrárgazdaság
TerMéskIesésT Is okozHAT Az elHúzódó forróság

Hősokk alatt a pityóka

> Hosszú távú agrárstratégiát sürget 
Irimescu. Legkevesebb 25 éves időszakot 
átfogó agrárstratégiára van szüksége Ro-
mániának, amelyben olyan támpontokat 
tudna építeni, mint az egyesületek, a piaci 
igényekre való hangolódás és az export – 
jelentette ki Achim Irimescu, a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Minisztérium 
államtitkára. Elmondta, a szaktárca ennek 
érdekében őszre tervezi annak a közbe-
szerzési eljárásnak a lebonyolítását, amely 
a stratégiát író tanácsadócég kiválasztá-
sáról szól. Hozzátette, ugyanezen tanul-
mány keretében kívánják megnevezni az 
ország 2014–2020-as időszakra vonatko-

zó agrárfejlesztési prioritásait is. „Nagyon 
fontos, hogy világosan lássuk, hol vagyunk 
most, és hova akarunk eljutni 25 év múlva. 
Olyan nagy problémák megoldására kell 
választ kapnunk, mint például a terület-
tagosítás. Ne felejtsük el, hogy ugyanerre 
Németországnak ötven évre volt szüksé-
ge” – magyarázta Irimescu.

> Új szempontból vizsgálták a GMO-
növényeket. A saját rovarölő szert termelő 
génmódosított növények (GMO) a szom-
szédos területek hagyományos növényeinek 
is segítenek – derítették ki kínai és francia 
kutatók. Szerintük az eredmények rácáfol-

nak azokra az állításokra, amelyek szerint 
a géntechnológiával előállított növények 
nem járulnak hozzá a fenntartható világfej-
lődéshez. A kutatók egy Kínában termesz-
tett, genetikailag módosított gyapotfajtát 
vizsgáltak, amely bakteriális rovarölő szert, 
ún. Bt toxint termel. A fajta bevezetésével 
csökkent a vegyszerhasználat a gyapottok-
bagolylepke elleni védekezésben. Felte-
hetően ennek következtében megnőtt az 
olyan ragadozó ízeltlábúak, mint a katica-
bogarak, fátyolkák és pókok száma, ugyan-
akkor a kártevő levéltetvek állománya csök-
kent. A ragadozó ízeltlábúak a szomszédos, 
nem génkezelt kukorica-, szójabab- és föl-

dimogyoróföldeken is kordában tartották 
a kártevő rovarokat – számolt be a Kínai 
Agrártudományi Akadémia kutatója a 
Nature folyóiratban. Emma Hockridge, 
az ökológiai gazdálkodást pártoló brit Soil 
Association szervezet igazgatója ugyanak-
kor szkeptikusan áll hozzá a kutatás ered-
ményeihez. Bár az ökológiai gazdálkodás 
is a ragadozó rovarok segítésével tartja 
kordában a kártevőket, úgy véli, a kutatás 
nem tér ki egy nemrég szintén Kínában 
megjelent tanulmányra, amely szerint a 
genetikailag módosított gyapotföldeken 
és környékükön fokozódik a kártevők el-
lenálló képessége és száma.hí
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Burgonyavész elleni permetezés a felcsíki határban. A kórokozók mellett a kánikulával is számolniuk kell a gazdáknak fotó: domján levente

HArgITA MegYeI MUNkAerŐ-elHelYezésI 
ÜgYNÖkség

– Csíkszereda, Testvériség sugárút 2. sz. –
Tel./fax: 0266–313423, e-mail: harghita@ajofm.anofm.ro

BETÖLTETLEN ÁLLÁSOK – 2012. június 22.

Csíkszereda: értékesítési vezető, biztosítási ügy-
nök, marketingügynök, reklámügynök, eladási ügy-
nök, báros, szakács, varrónő, biztosítási tanácsadó, 
könyvelő, forgalmi ellenőr, szabó, marketingigazgató, 
ács, vasbetonszerelő, kazánfűtő, grafikus, automati-
zálási mérnök, hidraulikus mérnök, építőmérnök, 
gépészmérnök, faipari mérnök, szerelő Besztercén, la-
katos, humánerőforrás-menedzser, gépész, kőműves, 
szociálpedagógus, szerelő, marketingreferens, humán-
erőforrás-referens, titkárnő, gépsorvezető, üzletvezető, 
sofőr, hegesztő Brassóban, technikus Brassóban, törde-
lőszerkesztő, nyomdász, elárusító;

Székelyudvarhely: eladási vezető, marketingügynök, 
báros, szakács, varrónő, biztosítási tanácsadó, szabó, var-
ró, marós, textilipari mérnök, szakképzetlen munkás, 
készruhagyártó, szerszámkészítő, esztergályos, karusszel 
esztergályos, asztalos, elárusító, textilfestő;

Gyergyószentmiklós: báros, varrónő, szakképzetlen 
munkás, pincér, öntő-formázó, elárusító.

Székelykeresztúr: kézi hímző, varrónő, szakképzet-
len munkás.
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> III. liga, selejtező. A székelyföldi 
labdarúgócsapatok közül csupán a három
széki Zágoni FC csapata tudott osztályozót 
nyerni, igaz, ők is zöldasztalnál. A zágoniak 
a Buzău megyei Unirea Stîlpu gárdájával 
kellett volna megmérkőzzenek, de a Stîlpu 
leigazolási könyvei nem voltak rendben, így 
az összecsapást 3–0 arányban a zágoniaknak 
hagyták jóvá. Maros megye győztese, a 
Szovátai Medvetó, akárcsak a Csíkszeredai 
VSK 5–1 arányban maradt alul Szeben me
gyei ellenfelével, a Sellemberki Sevişullal. A 
megyében, pontosabban Nagygalambfalván 
is rendeztek osztályozó mérkőzést, amelyen 
Suceava megye bajnoka Beszterce megye 

győztesével nézett farkasszemet. A találko
zót előbbiek nyerték, de ők nem akarnak in
dulni a harmadik ligában. Hasonló cipőben 
járnak a zágoniak is, ők sem akarnak egy osz
tállyal feljebb lépni. Osztályozók eredményei: 
Szovátai Medvetó – Sellemberki Sevişul 
(Szeben megye) 1–5, Unirea Stîlpu (Buzău 
megye) – Zágoni FC 0–3 (zöld asztalnál), 
Bucovina Frătăuţii Noi (Suceava megye) – 
Földrai ProSomeş (Beszterce megye) 3–1. 
Ez utóbbi mérkőzést Nagygalambfalván 
rendezték.

> Szaladni jó! A Csíkszeredai Gen
ti na SE – Városi Sportklub Csíkszere

da atlétikai szakosztályának a célja az 
atlétika felkarolása és népszerűsítése a 
Csíkimedencében, az ifjúság egészséges 
életmódra való nevelése, valamint olyan 
sportolók kinevelése, akik képesek hazai 
és akár nemzetközi atlétikai versenyeken 
is kimagasló eredményeket elérni. A 
szakosztály sportolóinak a versenyeken 
mostanáig elért igen sikeres eredmé
nyein felbuzdulva, arra ösztönözne más 
szaladni szerető személyeket is, hogy 
csatlakozzanak a szakosztályhoz. A je
lentkezés nyitott minden korosztály szá
mára, akár még az ebben a sportágban 
bevezető képzést igénylő kezdő szemé

lyek számára is. További tájékoztatást az 
érdeklődők a 0745–107618as telefon
számon kaphatnak.

> Toborzó. 2005–2006ban született 
labdarúgókat toboroz a Székelyudvarhelyi 
FC csapata. A klub szakképzett edzőt, 
életkornak megfelelő edzésmunkát, to
vábbá rendszeres versenyeztetést ajánl 
hazai és külföldi tornákon. Amennyiben 
többet szeretne megtudni a labdarúgás
ról, keresse az FC Székelyudvarhely után
pótlásedzőit, és lépjen kapcsolatba velük: 
Albert István (0744–260375), Dusinszki 
Zoltán (0757–041094).hí
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hirdetések

Újabb verseny előtt a tCt kerekesei

Az országos bajnokságra készülnek
Hétvégi sportműsor

Növelhetik az idegenlégiósok számát
a román kézilabda-szövetség 
vezető tanácsának új döntése 
értelmében a nemzeti liga csa-
patai a következő idényben az 
eddigi három helyett öt külföldi 
játékost nevezhetnek a bajnoki 
mérkőzésekre.

Eddig csak három játékost 
lehetett nevezni a férfi
kézilabdabajnokság mér

kőzéseire, ezt a számot kettővel 
növelték – legalábbis a veze
tőtanács döntése értelmében. 
A férfikézilabda első osztályá
ban a Székelyudvarhelyi KC
nak is nagy fejtörést okozott 
az elmúlt idényben az idegen
légiósok nevezése. Az udvar
helyi csapatban jelenleg négy 
külföldi játékos van: Goran 
Kuzmanoszki, Vlademir Rusia, 

Irakli Chikovani és Martin 
Johannson. Vlad Caba edzőnek 
eddig minden mérkőzésen ki 
kellett hagynia egyiküket. Úgy 
fest, ezentúl mind a négyen ne
vezhetők lesznek. A jövő hétfői 
közgyűlésen még felülbírálhat
ják a vezetőtanács döntését, 
melyet a Székelyudvarhelyi KC 
és az Oltchim Râmnicu Vâlcea 
javaslatára hoztak meg.

asztalitenisz
Országos szintű Amatur B tur

né asztaliteniszbajnokságot rendez 
a Madéfalvi Sportegyesület 2012. 
június 23án, a helyi kultúrotthon
ban. A kezdés időpontja 9.00 óra. A 
benevezési díj 15 lej/fő (tartalmaz
za a kávét és ásványvizet). Jelent
kezni Predescu Leventénél lehet a 
0751–310627es telefonszámon. 
Minden asztaliteniszkedvelőt szí
vesen várnak a szervezők.

székelyudvarhelyért-kupa
Mától vasárnapig rendezik 

meg a gyermek labdarúgó VI. Szé
kely udvarhelyértkupát. A tor
na megnyitóját ma 21 órakor 
tartják a szé kely udvar he lyi sé
tatéri minifocipályán. Mintegy 
nyolcvan csapat jelezte nevezési 
szándékát hét korcsoportban. A 
találkozók az udvarhelyi városi 
stadionban, a farcádi, farkaslaki 
és nagygalambfalvi pályán, vala

mint Székelyudvarhely műfüves 
pályáin (minifoci, sportcsarnok 
melletti, a Bethlen Gábor Általá
nos Iskolánál, a Septimia szabad
időközpontnál) zajlanak majd. A 
gárdák az ország különböző ré
széről érkeznek, illetve egy nyír
egyházi és egy gödöllői csapat is 
részt vesz a tornán. A meccsek 
ma délután kezdődnek, holnap 
egész nap zajlanak, vasárnap dél
előtt fejeződnek be, ekkor tartják 
a helyosztókat és a döntőket.

Motorsport
A hétvégén a szárhegyi mo to

cross pálya ad otthont az országos 
endurocrossbajnokság második 
versenyhétvégéjének. Holnap 
10.30kor rajtol el az első verseny
ző, majd percenként ketten indul
nak, a versenyzés számítások sze
rint pedig 18.30ig tart. Vasárnap 
10  órakor rajtol a futam, a díját
adásra 19 órakor kerül sor.

az elmúlt évekhez hasonlóan 
Marosfőn szervezik a hétvé-
gén az országúti kerékpáros 
országos bajnokságot, melyen 
többek között a csíkszeredai 
tusnad Cycling team hazai tag-
jai és részt vesznek. Mivel a 
nemzetközi szövetség (UCi) úgy 
alakította ki versenynaptárát, 
hogy június 18. és július 1. kö-
zött rendezik az egész világon 
az országos bajnokságokat, így 
a tCt idegenlégiósai is hazájuk 
pontvadászatában szerepelnek 
a következő időszakban.

kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

A szokásnak megfelelően 
Marosfő lesz a házigazdája 
idén is az országúti kerék

páros román bajnokságnak, melyen 
többek között az ország egyetlen 
kontinentális csapatának sportolói 
is elindulnak. A viadalt két kate
góriában rendezik, előbb az egyéni 
időfutamra, ezt követően pedig a 
mezőnyversenyre kerül sor.

– A Tusnad Cycling Team ösz
szesen kilenc versenyzőt nevezett 
az országos bajnokságra. A légi
ósok már hazautaztak, ők hazá
juk országos bajnokságain állnak 
rajthoz – nyilatkozta lapunknak 
Török Attila. A csapatmenedzser 
elmondta, külön küldték el a hazai 
szakszövetségnek a nevezéseket az 
időfutamokra és a mezőnyverse
nyekre.

indulók, műsor
Egyéni időfutam: kadét kor-

osztály: Sarány Zsolt, Sárig Andor; 
U23: Sebestyén Szabolcs; Elite: 
Novák Károly Eduárd.

Mezőnyverseny: kisifjúságiak: 
Sarány Zsolt, Sárig Andor; nagyif-
júságiak: Cilip Árpád; U23: Lázár 
Nándor, Lukács Arnold, Sebestyén 
Szabolcs; Elite: Novák Károly Edu
árd, Csicsáky Tamás, Török Imre.

Egyéni időfutamok: ma: kadét 
korosztály – 20 km: 10 óra; ifjúsági
ak – 23 km: 12 óra; amatőrök – 20 
km: 13 óra; U23 – 37 km: 14.30 
óra; Elite – 23 km: 15.30 óra. A fu
tamok helyszíne Gyergyóalfalu és a 
Bucsintető között lesz.

Mezőnyverseny: holnap: kadét 
korosztály: 9.45 óra (Marosfő – Te
kerőpatak – Zetelaka – Marosfő – 
55 km); nagyifjúságiak: 13.15 óra 
(Marosfő – Tekerőpatak – Zetelaka 
– Marosfő – 100 km). Vasárnap: 
U23 és elite: 10 óra (Marosfő – Te
kerőpatak – Zetelaka – Szentegyhá
za és vissza – 160 km).

a légiósok is elmentek
A TCT hat légiósa is részt 

vesz hazája országos bajnokságán. 

Marcel Ternovsek Szlovéniában 
a mezőnyversenyen indul, Matja 
Kvasina Horvátországban az egyé
ni időfutamon és a mezőnyver
senyen is rajthoz áll, a sportoló 
egyébként négyszeres időfutam és 
egyszeres mezőnyversenybajnok. 
Cioban Sergiu és Braico Alexan
der Moldáviában mind az egyéni 
időfutamon, mind a mezőnyver
senyen elindul, Lovassy Krisztián 
pedig mezőnyversenyben szeretné 
megvédeni országos bajnoki címét. 
Utolsóként Gerganov Balev Evgeni 
száll nyeregbe, hiszen Bulgáriában 
az időfutamot és a mezőnyversenyt 
magában foglaló országos bajnok
ságot július elsején zárják.

A TCT idegenlégiósai Ger
ganovot leszámítva a jövő hét kö
zepén már újra Csíkszeredában 
lesznek, hiszen a csapatra egy újabb 
nagyon erős verseny vár: július 4–8. 
között a Szeben Körversenyen in
dul el az ország egyetlen kontinen
tális csapata.

A tusnad Cyclig team kerékpárosai hétvégén az országos bajnokságon bizonyíthatnak



lakás

KIADÓ hosszú távra Csíkszeredá-
ban, a Lendület sétányon egy bútoro-
zott szoba független személynek. Ala-
csony házbér. Telefon: 0266–372176, 
0742–510914.

telek

ELADÓ 25 ár beltelek Csibában (a 
mézeseknél), nagyon szép környezet-

ben, erdei patakkal határos. Telefon: 
0744–586937. (22123)

ELADÓ 5000 m2 beltelek 6 km-re 
Csíkszeredától, az udvarhelyi kijárat-
nál. Telefon: 0755–410164. (22039)

jármű

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf IV-es, 1.4-es, Euro 4-es, sok ext-
rával (ABS, szervo, klíma, légzsákok, 
négy elektromos ablak, központi zár 

távirányítóval, kipörgésgátló, elektro-
mos tükrök), karc- és rozsdamentes 
állapotban, frissen behozva Német-
országból. Vállalok bármilyen tesztet, 
akár beíratást is. Irányár: 3200 euró. 
Telefon: 0734–415273, 0733–840369, 
0266– 334464. (22115)

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

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

vegyes

ELADÓ Erdély Története I–III. kötet 
– 145 lejért; Orbán Balázs: Székelyföld 
leírása I–II. – 175 lejért; Erdély Mono-
gráfia (1942) – 95 lejért. Házhoz szállí-
tás ingyen a megye területén. Telefon: 
0752–301914.

ELADÓ jó állapotban lévő, ren-
delésre készített hálószoba-szek-
rénysor, ágyneműtartós franciaágy-
gyal együtt. Telefon: 0746–044297. 
(22124)

ELADÓ cserefából faragott 6 szék 
és asztal (ajándékba kettős faragott 
polc). Ára: 2000 lej (alkudható). Tele-
fon: 0266–320003.

ELADÓ vécépapír- és kéztörlő-
gyártó gép, információkkal a gyár-
tással és az eladással kapcsolatban. 
Ára: 1750 euró. CSERE is érdekel 
drágább autóval. Telefon: 0725–
370752.

ELADÓ: DT 1010 traktor, 2,40 
m-es vetőgép, 2,40 Maschio körbo-
rona, valamint 1,6 m Fahr körkasza. 
Telefon: 0745–016132. (22122)

ELADÓ búza, triticale. Telefon: 
0755–703611, 0723–265430. (22111)

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

ELADÓ házi tej – 2,50 lej/liter. 
Házhoz szállítás megoldható. Telefon: 
0720–776069.

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

ELADÓK fiatal tojótyúkok és kaka-
sok, valamint előnevelt, vegyes hasz-
nosítású tojócsirkék Csicsó 221. szám 
alatt. Telefon: 0740–147115, 0266–
379204. (22121)

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

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

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

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

Sürgősen VÁSÁROLNÉK roncs-
program értékjegyeket. Telefon: 0740–
897518. (22092)

Mészkőbánya  ELADÓ vagy KIADÓ 
Homoródalmáson. Telefon: 0744–
798270, 0744–505710.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Érdek-
lődni lehet a 0746–107408-as telefon-
számon.

állás

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

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

szolgáltatás

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

Fürdőkádak újrazománcozását VÁL-
LALJUK garanciával, helyszíni kiszál-
lással, minden színben. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (22118)

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

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.

Használt külföldi traktorok és más 
mezőgazdasági gépek, élelmiszeripari 
gépek, haszongépjárművek (teherau-
tók), kis-haszongépjárművek megvá-
sárlását, behozatalát és ügyintézését 
VÁLLALOM igény szerint. Telefon: 
0749–155155, este: 0266–312312.

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

A Kisiratosi Máltai Mozgássérült 
Központ 18 éven felüli mozgássérültek 
és idős mozgáskorlátozottak gondozá-
sát VÁLLALJA. Telefon: 0257–535174, 
0720–059390.

VÁLLALUNK lakásfelújítást (vako-
lás, glettelés, fajánszozás, gipszkarto-
nozás, diszperziós festés) előnyös áron 
Gyergyószentmiklós és Csíkszereda 
környékén. Telefon: 0743–318535.

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

megemlékezés

Az Ő szíve pihen, 
a miénk pedig vérzik,
a fájdalmat csak az élők érzik.
Nem az a fájdalom, 
melytől könnyes lesz a szem,
hanem amelyet 
a szívünkben hordunk
egy életen át csendesen.
Mert akinek társát fedi a sírhalom,
csak az tudja, mi az igazi fájdalom.

Fájó szívvel emlékezünk 1996. 
június 21-re,

NAGY GÁBOR

halálának 16. évfordulóján. A gyá-
szoló család – Székelyudvarhely.

Fájó szívvel emlékezünk

KOVÁCS BÉLÁNÉ
György Ágnes

halálának 5. évfordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. június 23-án 
18.30-kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Emléke legyen áldott, nyugal-
ma csendes! Szerettei. (22096)

elhalálozás

Hirdetések

„Ne sírj!”

Fájdalommal tudatjuk, hogy

JASZENOVICS MIKLÓS-LÁSZLÓ
agrármérnök

életének 63., házasságának 38. 
évében 2012. június 20-án elhunyt. 
Temetéséről a későbbiekben érte-
sítünk. Akik szerették, mondjanak 
el érte egy imát. Szerettei.

„Búcsúztam volna, 
de erőm nem engedett,
Így hát búcsú nélkül 
szívetekben tovább 
élhetek.
A halálban sem lettem 
hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok, 
s vigyázok rátok.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
férj, édesapa, nagyapa, testvér, 
após, apatárs, rokon, szomszéd 
és jó barát, 

LŐRINCZ FERENC (PERCEG)
nyugalmazott erdész

életének 66., házasságának 45. 
évében, rövid betegség után el-
hunyt. Drága halottunkat 2012. 
június 22-én 11 órától helyezzük 
örök nyugalomra, az unitárius 
egyház szertartása szerint, a 
korondi temetőben. Pihenése le-
gyen csendes, emléke áldott! A 
gyászoló család – Korond

„Látjátok feleim, 
egyszerre meghalt
és itt hagyott minket 
magunkra. Megcsalt.
Ismertük őt. Nem volt 
nagy és kiváló,
csak szív, a mi 
szívünkhöz közel álló.” 
 (Kosztolányi Dezső)

Megrendült szívvel, de Is-
ten akaratában megnyugod-
va tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, nagyanya, dédanya, 
rokon, anyós, szomszéd és jó 
ismerős,

özv. DEÁK ANDRÁSNÉ
szül. BALÁZS MARGIT

életének 86., özvegységének 26. 
évében, 2012. június 20-án, tü-
relemmel viselt betegség után, 
csendesen elhunyt.

Élete önzetlen segítség-
nyújtás, mások iránti szeretet, 
hatalmas élni akarás volt. Ked-
ves mosolyára, hangja melegé-
re, szerető szívére, míg élünk, 
emlékezünk.

Drága halottunk földi maradvá-
nyait 2012. június 22-én, pén-
teken 17 órakor helyezzük örök 
nyugalomra, a református egyház 
szertartása szerint, a belvárosi re-
formátus temető ravatalozójából a 
helyi temetőben. Emléked legyen 
áldott, pihenésed csendes! Rész-
vétnyilvánítást a temetés előtt 
egy órával fogadunk. A gyászoló 
család – Székelyudvarhely

Köröttem mindenütt 
békés keresztek,
s mély nyugalom 
beszédes csöndje hallgat,
mely minden bölcsességnél 
igazabb.

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel em-
lékezünk 2010. június 
23-ra, a drága jó férj, 
édesapa, após, nagy-
tata, apatárs,

LŐRINCZ ÁRPÁD

halálának 2. évfordulóján. Legyen 
emléke áldott, nyugalma csendes! 
Soha nem feledjük, szívünkben to-
vább él. Szerettei.

2012. június 22., péntek  | 13. oldal 

KOROND KÖZSÉG
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez az Alacsony feszültségű villamoshálózat 
bővítése Korond község területén a 3-as transzformátor térségében című 
tervét Korond község belterületén a környezetvédelmi beleegyezés elnye-
rése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhe-
tők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszere-
da, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 között, valamint 
az intézmény székhelyén, Korond község, Fő utca 589. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)

A LÖVÉTEI ROTAPRINT Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Szentegyháza, Kórház utca 17A szám alatt 
található NYOMDAMŰHELY működtetéséhez a környezetvédelmi en-
gedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos informá-
ciók megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Telefon: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

A H.B Hotels Rt.
a tusnádfürdői  

Ciucas szállodába  
alkalmaz:

 szakdiplomával rendel-
kező szakácsot;
 szakdiplomával rendel-

kező villanyszerelőt;
 szakdiplomával rendel-

kező éjjeli őrt;
 vízimentőt a meden-

cékhez.

Bővebb információ a cég 
székhelyén, Tusnádfürdő, 
Anna sétány 7. szám, tele-
fon: 0266–335004 vagy a 
colcer.ileana@hbhotels.ro 
e-mail címen.

Hibaigazítás: A Hargita Népe 
június 20-i lapszámában hiányosan 
jelent meg az alábbi hirdetés. Helyesen 
a hirdetés:

A Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház versenyvizsgát szervez a 
következő állások betöltésére:

– általános orvosi asszisztens az 
urológiai műtőbe – 1 hely meghatá-
rozott időre;

– takarító az ortopédia és trau-
matológia műtőbe – 1 hely meghatá-
rozott időre. 

A versenyvizsga időpontja 2012. 
július 5., 10 óra a kórház székhelyén. 
Telefon: 0266–324193/109.

Stabilan működő cég
FRANCIA TOLMÁCSOT  

ALKALMAZ.
Faipari jártasság  

előnyt jelent.

Telefon:  
0749–843156.

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai  
uniós szakmunkák,  

segédmunkák  
hölgyeknek, uraknak! 

Telefon:  
0036–30–407–3821; 
0036–30–449–3848.

A Bomilact Madaras
KÖNYVELŐT 

alkalmaz.

E-mail: robert.
bomilact@gmail.com

Telefon:  
0752–072794.



A keddi angol–ukrán csoportmecs-
csen egy hazai gólt elnéző Kassai 
Viktor nem vezet több meccset a 
lengyel–ukrán közös rendezésű 
labdarúgó-Európa-bajnokságon.

Az európai szövetség (UEFA) 
szerdán döntött arról, hogy 
a tavaly a világ legjobb játék-

vezetőjének választott magyar bíróra 
nem számít a kontinenstorna kiesé-
ses szakaszában. A Kassai fémjelezte 
magyar játékvezetői ötös a donyecki 
találkozó 62. percében követte el az 
Eb eddigi legnagyobb bírói hibáját, 
amikor az ukrán Devics lövése után 
nem ítélt gólt. A gólbíró, Vad II. Ist-
ván ugyanis nem jelezte Kassainak, 
hogy a labda áthaladt a gólvonalon, 
mielőtt John Terry visszarúgta a 
mezőnybe, így a játék 1–0-s angol 
előnnyel folytatódott. Szerda dél-
után Pierluigi Collina, az UEFA-nál 
a játékvezetők első embere sajtótájé-
koztatón ismerte el, hogy a találatot 
meg kellett volna adni. Hangsúlyoz-
ta, emberi hiba történt, aminek nem 
lett volna szabad bekövetkeznie.

Vébére fenik a foguk
Pawel Adamowicz gdanski 

polgármester szerint a labdarúgó-
Európa-bajnokságnak Ukrajnával 
együtt otthont adó Lengyelország-
nak Csehországgal vagy Németor-
szággal közösen kellene pályáznia 
világbajnoki rendezésre. „Élnünk 
kell az eséllyel, amelyet ez az Eb 
adott nekünk – nyilatkozta a város-
vezető a gazeta.pl internetes oldal-
nak. – Megmutattuk, hogy képesek 
lennénk világméretű események 
megrendezésére.” A Lengyelország-
ban és Ukrajnában zajló kontinens-
viadal az első nagy labdarúgótorna, 

amelyet Kelet-Európában tartanak. 
Gdanskban eddig a címvédő spa-
nyol válogatott három csoportmér-
kőzésére került sor, pénteken pedig a 
német–görög negyeddöntőt rende-
zik a város stadionjában. A 2014-es 
világbajnokságot Brazília, a 2018-ast 
Oroszország, a 2022-est pedig Katar 
rendezi majd.

Újabb eljárás
Az Európai Labdarúgó-szövet-

ség (UEFA) újabb eljárást indított 
a horvátok ellen, amiért a szurko-

lóik állítólag pirotechnikai eszkö-
zöket használtak a spanyolok elleni 
csoportmeccsen, valamint rasszista 
transzparenseket használtak. Az 
esettel vasárnap foglalkozik az euró-
pai szövetség. Mint ismert, a horvá-
tokat korábban már pénzbírsággal 
sújtották az olasz válogatott táma-
dója, Mario Balotelli elleni rasszista 
megnyilvánulások miatt. Közben az 
UEFA 5000 eurós bírsággal sújtotta 
az angol szövetséget is, mivel a szur-
kolók megpróbáltak bemenni a pá-
lyára. Az FA elfogadta a büntetést.
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hirdetések

Kassait előzetesen az Eb-döntő fináléjába várták, ám indulhat haza. Sokba került a hiba

A negyeddöntő műsora

Ma: Németország – Görögország (21.45, TVR1 és M1);
holnap: Spanyolország – Franciaország (21.45, TVR1 és M1);
vasárnap: Olaszország – Anglia (21.45, TVR1 és M1).

Kassai többet nem vezet az Eb-n Lezárult a nevezés  
a magyar bajnokságokba

Három korosztályba neve-
zett az ISK–HSC Csíksze-
reda a 2012/13-as magyar 

utánpótlás jégkorong-bajnokságba. 
Összesen ötvenöt csapat harcol négy 
korosztályban a bajnoki címért Ma-
gyarországon.

Az ISK–HSC Csíkszereda az 
U14-es, az U16-os és az U18-as 
pontvadászatba nevezett, ám az 
elmúlt évekhez hasonlóan valószí-
nű, hogy a klub az U10-es korosz-
tályban is indít csapatot. Ez utób-
bi korosztályban egyébként nem 
vezetnek eredményt, és bajnokot 
sem hirdetnek. Habár az U18-as 
bajnokságba is ISK–HSC néven 
neveztek a csíkiak, Tánczos Bar-
na, a Román Jégkorongszövetség 
elnöke lapunknak a múlt héten 
azt mondta, ez gyakorlatilag a 
jövő évi, Brassóban sorra kerülő 
európai ifjúsági olimpiai fesztivá-
lon részt vevő román válogatott, 
a gárda versenyeztetési költségeit 
pedig a szakszövetség állja.

Nevezések
U14: A csoport: Dab.Docler 

HK, Debreceni HK, Ifj. Ocskay 
Gábor Akadémia (2 csapattal), Fe-
rencváros, ISK–HSC Csíkszereda, 
KMH–MAC Budapest, MAC Bu-
dapest, Miskolci VSI, Pesterzsébeti 
HC, UTE 1999, UTE 2000, Vasas 
SC; B csoport: ETO HC Győr, Ka-
posvár HC, MAC Budapest B, Pest-
erzsébeti HC, Tisza Volán Szeged–
Spartak Szabadka, Vasas SC B, Zalai 
Titánok, Veszprémi Jéglovagok.

U16: Kvalifikációs csoport: Dab.
Docler HK, Debreceni HK, Ifj. 
Ocskay Gábor Akadémia, ISK–

HSC Csíkszereda, KMH-MAC, 
MAC Budapest (2 csapattal), Mis-
kolci VSI, MTK–Győri ETO, Pest-
erzsébeti HC, UTE–Vasas (2 csa-
pattal), Zalai Titánok. B csoport: Ka-
posvár HC, Tisza Volán–Spartak, 
UTE–Vasas C.

U18: Dab.Docler HK, Debre-
ceni HK, Ifj. Ocskay Gábor Akadé-
mia, ISK–HSC Csíkszereda, MAC 
Budapest (2 csapattal), Miskolci 
VSI, MTK–Győri ETO, UTE–
Vasas (2 csapattal).

Metcalfe Fehérváron
A Sapa Fehérvár AV19 újabb 

két játékost igazolt, az osztrák baj-
nokságban (EBEL) szereplő klub 
egy-egy évre érvényes megállapodást 
kötött Pozsgai Tamás hátvéddel és 
a balszélső Tyler Metcalfe-fal. A 24 
esztendős Pozsgai Tamás a dunaúj-
városi Dab.Docler csapatától igazolt 
Székesfehérvárra, a hátvéd tavaly az 
osztrák Nationalligában 21 mérkőzé-
sen játszott és összesen kilenc pontot 
gyűjtött, a MOL Ligában pedig hu-
szonkét meccsen 14 pontot szerzett. 
Az immár magyar állampolgár Tyler 
Metcalfe a kazah Arystan Temirtau 
csapatában játszott a 2011/2012-es 
szezonban, ötven mérkőzésen ti-
zennégy gólt szerzett és harminchét 
pontot gyűjtött. 

A dunaújvárosiak a napokban 
még egy védőt „vesztettek”, ugyanis 
Hegyi Ádám a Miskolci Jegesmed-
vék csapatához igazolt. A 25 éves 
hátvéd 2002-től játszott Dunaúj-
városban, mind a négy MOL Liga 
kiírásban a Dab.Doclernél játszott, 
130 meccsen 83 pontot (21 gól és 
62 assziszt) szerzett.

hargitanépe 

Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!

Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270

ELŐFIZETÉS
APRÓHIRDETÉS

REKLÁM

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



ma

Péntek
Az év 174. napja, a hátralevő napok száma 

192. Napnyugta ma 21.04-kor, napkelte hol-
nap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
ma Paulina, holnap Zoltán, vasárnap pe-

dig Iván nevű olvasóinkat, valamint mindazo-
kat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
Paulina a latin eredetű Paula név tovább-

képzése, jelentése: kicsi, kis termetű. A török–
magyar eredetű Zoltán jelentése: fejedelem. Az 
orosz eredetű Iván jelentése: Isten kegyelmes. 

 
Június 22-én történt 
1815. Bonaparte Napóleon lemondott a 

francia császári trónról. 

Június 22-én született 
1913. Weöres Sándor Kossuth-díjas költő, 

író, műfordító 
1948. Cserháti Zsuzsa táncdalénekesnő 

Június 22-én halt meg 
1976. Csík Tibor olimpiai bajnok ökölvívó 
1992. Szívós István olimpiai és Európa-baj-

nok vízilabdázó

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, szom-
baton és vasárnap 9–13 óra között dr. Má-
tyás Gyula tart fogorvosi ügyeletet a Nicolae 
Bălcescu utca 37. szám alatti rendelőjében (te-
lefon: 0745–368 632).

a nap vicce

Kovácsné kivizsgálás után ül a körzeti 
orvosnál: 

– Hát Kovácsné, sajnos méhrákja van!
– Jajj, ne!
– De sajnos agydaganata is! 
– Atyaisten, ne!
– És sajnos leprás is!
– Nem lehet! Doktor úr, tud valami 

biztatót mondani?
– Hajrá Kovács néni!

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Napról napra
szabadidő

2012. június 22., péntek | 15. oldal

EKE

Gyalogtúrák a Hargitára

Két hargitai gyalogtúrát szervez 
szombatra az Erdélyi Kárpát Egye-
sület székelyudvarhelyi osztálya. 

Találkozó: június 23-án, szombaton reg-
gel 5 óra 40 perckor a régi állomáson. A 
túrázók autóbusszal érkeznek a szelterszi 
eltérőig, ahonnan a veresbükki útig együtt 
haladnak. Itt a csapat szétválik, majd az 
UEKE-forrásnál (Pókád pusztája felett) 
újból találkoznak és együtt másznak ki a 
Bagoly-kőre, majd ismét elválnak útjaik. 

Az első útvonalon, amely 35 kilométer 
hosszú, Orbán Béla, míg a második, 18 
kilométeres szakaszon Bíró András vezeti 
a túrázókat. A természetjárók este menet-
rendszerinti autóbuszokkal utaznak vissza 
Udvarhelyre.

Kényelmes bakancs, bokavédő, sap-
ka, napszemüveg, esőköpeny és egy napi 
élelem legyen mindenkinél. Érdeklőd-
ni Kovács-Kendi Lehelnél a 0743–982 
061-es telefonszámon lehet.

Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
Attila, Darvas Beáta, Domján Levente, Hompoth Loránd, Forró-Erős Gyöngyi, Kopacz Gyula, Pál Bíborka, Takács Éva, Tamás Attila Fotó: Balázs Árpád Tudósítók: 
Jánossy Alíz Olvasószerkesztő: Szatmári Cecília Tördelőszerkesztők: Bálint Anna, Kopacz Katalin Korrektor: Gergely Erika Marketing: Fröhlich Orsolya 
(marketing@hargitanepe.ro) Reklámszervező: tulit.maria.magdolna@hargitanepe.ro Terjesztési menedzser: Albert Emese, 0733–110166. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: 530190 Csíkszereda, Szentlélek út 45. sz. Levélcím: 530190 Csíkszereda, Pf. 204. Telefon/fax: 0266–371322, e-mail: office@hargitanepe.ro 
Tájékoztatás: 0266–310507 Ügyvitel, előfizetés: telefon/fax: 0266–372633 Web: www.honline.ro, www.hhrf.org/hargitanepe

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

3D-s mozifilmek
Ezen a hétvégén a következő filme-

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

Múzeumok éjszakája
Második alkalommal szervezi meg a 

székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
szombaton a Múzeumok Éjszakája elne-
vezésű rendezvényt, melynek célja, hogy 
minél többen térjenek be a múzeumba, és 
ezzel népszerűsítsék az egész évi múzeumi 
tevékenységet.

Vártörténeti túra
Még hétfőig lehet jelentkezni az 

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

Könyvbemutató
A Hargita Megyei Hagyományőrzé-

si Forrásközpont kiállítótermében június 
26-án, kedden 18 órától bemutatják dr. 
Hermann Gusztáv Mihály Helytörténet 
és világtörténet (összegyűjtött apróságok a 
múltból) című könyvét, ami a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont és 
az Udvarhelyszék Kulturális Egyesület ki-
adásában jelent meg. A kiadványt dr. Gidó 
Csaba történész ismerteti.

HIRDETÉS

HIRDETÉS

www.parapista.com

– Szeretlek!
– Te beszélsz, vagy a sör belőled?

– Én... a sörrel!

para



Terasz
szabadidő
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skandi pályázati szelvény 2012. június 22.

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

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

HirdeTéS

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270

Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

Sorsoltunk!

A május 28.–június 8. között megjelent 
skandifeladványok helyes megfejtéseit bekül-
dők közül ezen a héten a székelyudvarhelyi 
Pálfalvi Zsófiának (Céhek u. 13/3. sz.) vala-
mint Pál Lászlónak (Mező u. 37. sz.) kedvezett 
a szeren cse, akiket nyereménykönyvvel jutal-
mazunk, melyet átvehetnek munkanapokon 
9–16 óra között ügyfélfogadó irodánkban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.)
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: ... hányadik kötetet pa-
rancsolja?; William Clark Gable – Elfújta a 
szél; Fehér György Miklós – János-passió; ...a 
füled hátrébb van, mint a szemed; Gloria Este-
fan – Havanna – Az én földem; Bartis Attila 
– A séta – A nyugalom; ... még most is, uram?; 
Paul Claudel – A túsz – A selyemcipő.

Nem mindenkinek tesz jót  
a nevetés

R öhögéskorlátozásért indult per neve-
tő jógázók ellen Indiában, a felpere-
sek a kacagóklub szomszédai.

A jógások Mumbai peremén röhögnek. 
Reggel hatkor kezdenek énekelni, tapsolni, 
kuncogni, majd egymást egyre hangosabb 
röhögésre hergelni. A klub tagjainak száma 
10 és 30 között változik.

„Bár a nevetés ragadós, a szomszédok-
ra ez nem áll. Ha valakinek az ablaka alatt 
minden áldott reggel népes embercsoport 
röhög, akkor annak nincs kedve nevetni” 
– hangoztatta a felperesek ügyvédje, hoz-
zátéve, hogy míg a jógázóknak jót tesz a 
nevetés, addig a szomszédságnak mentális 
agóniát okoz az akusztikus agresszió – adta 
hírül a The Daily Telegraph című brit lap.

A bíróság mindazonáltal nem hozott el-
marasztaló ítéletet, csupán felkérte a rendőr-
séget, találjon módot arra, hogy a szomszéd-
ság – is – nevessen a procedúra végén.

A kacagó jógaklubok amúgy 17 évvel 
ezelőtt indultak világhódító útjukra és ép-
pen Mumbaiból. Azóta 60 országban rö-
hög 6 ezer csoport a világon.

A fotót Bálint Judit, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette
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A térség nagy részén még mindig többórás nap-
sütésre lehet számítani, de sokfelé megnövekszik dél-
utánra a gomolyfelhőzet. A hétvégén is száraz, napos 
időre számíthatunk.

A romafelzárkóztatási program kereté-
ben már évek óta a főiskolákon, egyeteme-
ken helyeket tartanak fenn, különítenek el a 
roma nemzetiségűek számára. Ezt mindig 
idejében közlik, s így bárki tudomást sze-
rezhet a számukra fenntartott helyekről. 
Ugyancsak az esélyegyenlőség jegyében szü-
letett meg annak idején az a döntés, mi-
szerint a magyar ajkú végzősök számára a 
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetemen ugyancsak helyeket különíte-
nek el, a tavaly pedig hasonló jellegű intéz-
kedésre került sor a bukaresti Alexandru 
Ioan Cuza Rendőrakadémia esetében is. 
Az idén viszont némileg másként, ponto-
sabban visszásan alakult  a helyzet: a Hi-
vatalos Közlönyben június 11-én jelent meg 
a 2012/4334-es tanügyminiszteri rendelet, 
a 2012–2013-as egyetemi beiskolázási 
tervre vonatkozóan. A miniszteri rendelet 
mellékletében fel vannak tüntetve az állami 
költségvetésből finanszírozott, azaz tandíj-
mentes helyek száma, s azon belül a roma 
nemzetiségűek számára elkülönített helyeké. 
Országos viszonylatban a különböző főisko-

lákon és egyetemeken számukra 555 helyet 
különítettek el, ám az eddigi gyakorlattól 
eltérően a katonai, a hírszerzési és rendőri 
akadémiákon az idén számukra nem kü-
lönítettek el helyeket, a rendőrakadémián 
pedig a magyar nemzetiségűek számá-
ra sem. Utólag azonban kiderült, hogy ez 
nem pont így van, mert miniszteri rende-
let ide vagy oda, az Alexandru Ioan Cuza 
Rendőrakadémia felvételi tájékoztatójában 
az szerepel, hogy a közrendi és biztonsági 
karon 1 helyet roma nemzetiségűek számára 
tartottak fenn, 1 helyet magyar nemzetisé-
gűnek és további 1-et másabb nemzetiségű 
számára. Nem kizárt, hogy más hasonló 
jellegű főiskolai intézményekben is volt fenn-
tartott hely. Sajnos az akadémiai tájékoztató 
viszonylag későn jelent meg, s ilyen körülmé-
nyek között az érintett/érdekelt végzősök szá-
mára nemigen maradt idő a jelentkezésre. 
Hogy mi lehet a háttérben, azaz hogy miért 
nem tüntették fel eleve a fenntartott helyeket 
a miniszteri rendeletben, azt nem tudni. 
Egy dolog azonban biztos: nem tudja a bal 
kéz, mit csinál a jobb...

Bal kéz, jobb kéz
                 villanás n Hecser Zoltán
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