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Gyarapodik 
a szárhegyi gyűjtemény

Tévézés helyett 
kirándulás 63 5Eltűnőben 

a gödrök

HIRDETÉS

HIRDETÉSEK

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4635
1 amerikai dollár USD 3,5202
100 magyar forint HUF 1,5667

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 7279293

Gyarapodik Tévézés helyett 6633 55Eltűnőben 

 hargitanépe népenépeMa 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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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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BÍRÓSÁGI ÍTÉLET

Puiék próbaidőn
Aszékelyudvarhelyi bíróság teg-

nap hirdetett ítéletet a tavaly 
novemberben a városköz-
pontban megvert � atalok 
ügyében. Mindhárom vád-
lottra börtönbüntetést szabtak ki, 
próbaidővel. Az ítélet nem jogerős.

TERMÉSKIESÉST IS OKOZHAT AZ ELHÚZÓDÓ FORRÓSÁG

Hősokk alatt a pityóka
Sokként hat a burgonyaültetvényekre az utóbbi napokat uraló kánikulai forróság – állítja Török 
Jenő agrármérnök, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője. A pityókatermesz-
téssel is foglalkozó szakember szerint az egyre szélsőségesebbé váló időjárás hatása a termés-

kiesésben is megmutatkozik. > 11. oldal

KEVESEBB ADOMÁNY

Hiánypótló 
gyűjtőakció

Felbuzdulva a sikeren, széle-
sebb körben folytatnák az 

iskolás gyerekek körében szer-
vezett gyűjtőakciót – jelezte a 
gyulafehérvári Caritas és a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület. Hiány-
pótlónak bizonyult az ak-
ció, mert egyre kevesebb 
gyerekruha érkezik Nyu-
gatról a hazai szociális intézmé-
nyekhez.

HÉTFŐTŐL 

Kezdődik 
a nyári vakáció

Ma véget ér a 2011–2012-es 
tanév, kezdődik a 

nyári vakáció. A nyolca-
dik osztályt és középisko-
lát végzettekre jövő héten nehéz 
vizsga vár.
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> Nem fogadták el Szász Jenő le-
mondását. A helyhatósági választáso-
kat követően kialakult helyzetet ele-
mezve a Magyar Polgári Párt (MPP)
vezetői szükségesnek tartják egy mi-
előbbi cselekvési terv kidolgozását, a 
prioritások újragondolását és konkrét 
lépések foganatosítását a polgári gon-
dolkodás megerősítése, az erdélyi ma-
gyar nemzeti közösség megmaradása 
és Székelyföld valós önrendelkezés-
ének megteremtése érdekében. Mind-
erről az alapszabályzata értelmében, a 
Magyar Polgári Párt illetékes testüle-
tei hivatottak dönteni – szögezi le az 

MPP sajtóirodája által kiadott köz-
lemény. A dokumentumból kiderül, 
hogy az alakulat keddi bővített elnök-
ségi ülésén a helyhatósági választások 
eredményeit értékelték. Jelen voltak a 
megyei szervezetek elnökei és a frissen 
mandátumot nyert polgármesterek is. 
A Magyar Polgári Párt vezetői úgy vé-
lik, a jobboldal megosztása vezetett a 
nemzeti oldal gyenge szerepléséhez. 
Szász Jenő pártelnök a gyenge ered-
ményekre való tekintettel felajánlotta 
becsületbeli lemondását, és az Orszá-
gos Tanács összehívását kezdeményez-
te. A jelenlevők a lemondást nem fo-

gadták el, de egyetértettek azzal, hogy 
mielőbb kerítsenek sort az OT össze-
hívására – írja a sajtóközlemény.

> Tűz a nemzeti parkban. Tűz 
ütött ki tegnap a Kelemen Nemzeti 
Parkban, mintegy 2200 méter magas-
ságban, a Pietrosul-csúcs közelében. A 
lángok eloltásában önkéntes tűzoltók, 
erdészek és hegyimentők segédkeztek. 
A sürgősségi eseteket felügyelőségé-
nek szóvivője szerint a lángok mintegy 
4-5 hektár területet borítottak el. Az 
esetet két gombászó személy jelentet-
te a tűzoltóknak. Az oltásban a Vatra 

Dornei-i hegyimentők repülőgépe is 
segédkezik.

> Pontosítás. Elkerülendő a fél-
reértéseket, pontosítjuk a június 13-i 
lapszámban megjelent információkat a 
középiskola befejezése után igényelhető 
munkanélküli segély összegével kapcso-
latosan. Ezek szerint az érintetteknek 
járó állami juttatás összege 250 lej, azok 
a vállalkozók pedig, akik frissen végzett 
munkaerőt alkalmaznak, 500 illetve 600 
lej állami támogatást kapnak, a frissen 
végzett tanulmányi szintjének (érettségi 
vagy egyetem) függvényében.hí
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A megyei tAnács mAndátumzáró ülése

Folytatják a fejlesztési terveket

megcsAppAntAk A nyugAti gyerekruhA-Adományok

Hiánypótló gyűjtőakció

Az elmúlt négy évben kifejtett 
kitartó munkát, a közösség ér-
dekeit szolgáló tevékenységek-
hez való megfelelő hozzáállást 
köszönte meg Borboly csaba, 
hargita megye tanácsának el-
nöke a döntéshozó testületnek 
és a megyei tanács alkalmazott-
jainak, valamint hargita megye 
lakosságának a 2008–2012-es 
mandátum tegnapi, utolsó ta-
nácsülésén.

HN-információ

A megyeházán tartott tanács-
ülésen több határozatot 
fogadtak el, így a Natura 

2000 természetvédelmi területek 
fejlesztése, illetve az ifjúsági straté-
gia és jövőbeli fejlesztéseknek alapul 
szolgáló közpolitikák gyakorlatba 

ültetése bírt kiemelkedő fontosság-
gal. A Natura 2000 természetvédel-
mi övezetek fenntartható gazdasági 
hasznosítását és infrastrukturális 
fejlesztését célzó pályázatot Har-
gita Megye Tanácsa a Hargita 
Fejlesztési Társulással, valamint 
a védett övezetekért felelő helyi 
tanácsokkal – Székelykeresztúr, 
Gyergyócsomafalva, Korond, 
Ma défalva, Csíkszentkirály, Csík-
szentdomokos, Etéd, Ro mán-
andrásfalva és Szentegyháza ön-
kormányzatával – együttműködve 
nyújtja be a Szektoriális Operatív 
Program 4-es tengelyére. A pályá-
zat benyújtásáról pozitívan dön-
tött a testület, és annak kedvező 
elbírálása esetén mintegy 16 millió 
euró folyna be a megye költségveté-
sébe. Mint Borboly Csaba elmond-

ta, ezt az összeget további pályázatok 
megírására, a Natura 2000 területek 
menedzsmentterveinek elkészítte-
tésére, illetve turisztikai attrakciók, 
látogatóközpontok létrehozására 
fordítanák. 

A tanács ugyanakkor elfogadta 
a Hargita megye fejlődése és a jövőt 
meghatározó fejlesztési politikák 
szempontjából fontos, az ifjúsági 
stratégia kidolgozását segítő közel 
30 000 euró költségvetésű Youth-
projekt, valamint a helyi tanácsok 
által alkalmazandó közéleti politi-
kák meghatározását célzó népesség-
alakulási és a társadalmi trendekről 
képet alkotó SEMIG-projekt kivi-
telezését. Borboly Csaba tanácsel-
nök szerint mindkét projekt hosszú 
távon meghatározza a térség fejlődé-
sét, akárcsak a libáni villamoshálózat 

bővítését, négy újabb orvosi lakás 
építésének műszaki dokumentáció-
ját, illetve a gazdasági inkubátorköz-
pont megvalósítását célzó határoza-
tok elfogadása is.

A különféle ügyek megbeszélé-
sére fenntartott napirendi pontban 
Borboly Csaba tanácselnök elmond-
ta, hogy a tanácsülést követően Ma-
gyarországra utazik egyeztetni a Ma-
gyar Államvasutak Zrt. vezetőivel, 
bemutatva a MÁV által meghirde-
tett közbeszerzési eljárásra készített 
kőrispataki szalmakalapokat is.

Az elmúlt négy év munkáját, 
megvalósításait lezáró koccintás 
előtt Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke hang-
súlyozta, hogy továbbra is számít 
azon tanácsosok szaktudására, 
akik a következő mandátumban 
nem folytatják önkormányzati 
tevékenységüket, és megköszön-
te a döntéshozó testületnek és a 
megyei tanács alkalmazotjainak, 
valamint Hargita megye lakos-
ságának a hozzáállást és a kitartó 
munkát.

A sikeren felbuzdulva, széle-
sebb körben folytatnák az is-
kolás gyerekek körében szer-
vezett gyűjtőakciót – jelezte 
a gyulafehérvári caritas és a 
zöld székelyFöld egyesület. hi-
ánypótlónak bizonyult az akció, 
mert egyre kevesebb gyerek-
ruha érkezik nyugatról a hazai 
szociális intézményekhez.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Gyűjtést szervezett a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület és 
a Gyulafehérvári Caritas a 

csíkszeredai Nagy Imre és a Petőfi 
Sándor általános iskolákban, a diá-
kok behozhatták kinőtt ruháikat, 
játékaikat a gyűjtőkonténerekbe. 
A program hármas sikert hozott, 
egyrészt a kinőtt gyerekruhák, a 
megunt játékok nem a szemetesku-
kában végezték, a gyűjtésbe bekap-
csolódott diákok sorsolásos alapon 
jutalomkiránduláson tekinthették 
meg a Sóvidék természeti ritkasága-
it, ugyanakkor a rászoruló hátrányos 
helyzetű családoknak nagy segítsé-
get jelentettek az adományok.

– A kezdeményezés hiánypótló, 
hiszen egyre kevesebb gyerekruhát 
tartalmazó csomag érkezik Nyugat-
ról, így egyre nehezebb a sokgyere-
kes családoknak – avatott be Péterfi 
Attila-Csongor, a Gyulafehérvári 
Caritas Csíkszeredai Kirendeltsé-
gének vezetője.

A gyerekruha-adományok meg-
csappanásának több feltételezett 
oka is van, egyrészt a statisztikai 
adatok azt mutatják, hogy csökken 
a gyermekvállalási kedv Nyugaton, 
másrészt, az elmúlt évtizedek beván-
dorlási hullámának köszönhetően 
megnőtt a gyengébb szociális hely-
zetben levő családok száma, ezek 
gyerekei szaggatják el azokat a kinőtt 
holmikat, amelyeket eddig külföldre 
küldtek a különböző segélyző szer-
vezetek. Az első gyűjtési akció sike-
resnek bizonyult, mint ismeretes, 
több mint kétszáz diák hozott játé-
kokat, könyveket, gyerekruhát, tan-
szereket. Az adományokat a Caritas 
csíksomlyói logisztikai telephelyén 
később önkéntesek, méret, nem és 
életkor szerint szortírozták, összeál-
lítva a hátrányos helyzetű családok-
hoz kerülő adománycsomagokat.

– Nem volt nehéz azonosítani a 
rászorulókat, hiszen a szervezetnek 
már jó ideje kialakult, folyamatosan 
frissülő az adatbázisa a térségben 
élő hátrányos helyzetű családokról. 
Volt, akihez személyesen vittük el az 
adományokat, másokhoz meg egyéb 
módozatot találtunk a csomagok el-
juttatására – számolt be Péterfi.

A Caritas vezetője arról is tájé-
koztatott, hogy a sikeren felbuzdulva 
szándékukban áll folytatni az akciót, 
annál is inkább, mert a gyakorlati, 
kézzelfogható eredményesség mel-
lett, az ilyen jellegű tevékenységek 
hosszabb távú célt is szolgálnak: 
fejlesztik a jobban szituált családból 
származó gyerekek szociális érzé-
kenységét, ráirányítják figyelmüket a 
rászorulókra.

– Pontos, dátumhoz köthető 
program ugyan még nincs, de az 
már bizonyos, hogy érdemes széle-
sebb körben is kiterjeszteni az akci-
ót. Hasonló visszajelzések érkeztek a 
Zöld SzékelyFöld Egyesület részéről 
is, akikben immár sokadszor akad-
tunk komoly partnerre a különböző 
közösen lebonyolított programok 
során – fogalmazott Péterfi.

Hirdetés

Mandátuma utolsó ülését tartotta a megyei tanács
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Tegnapelőttre pihenőnapot iktattak be a 
lengyel–ukrán rendezésű labdarúgó-Európa-
bajnokságon, a fociőrület elvonási tünetei-
nek enyhítésére talán jól jött egy kicsit saját 
térfelünkön is rugdosni a bőrgolyót, hiszen 
a Román Labdarúgó-szövetség erre a napra 
időzítette a 3. ligába való feljutásért rendezett 
osztályozókat. Hargita megye bajnokának, a 
Csíkszeredai VSK-nak Sepsiszentgyörgyön volt jelenése, a 
� úk mintegy száz szurkoló kíséretében győzni mentek Há-
romszékre. Legalábbis ezt mondták. Ellenfelük Fogarasról 
érkezett, a csapatot korábban megszondyzták... vagyis 
megszondázták, és úgy vélték, a két gárda egyenlő játékerőt 
képvisel. Gyeplabdában talán, mert a szentgyörgyi gyepen 
1 az 5 arányban alulmaradtunk Brassó bajnokával szem-
ben. A labdarúgás hazájában dolgozó székely erre csak 
annyit mondana, End of sztori. Sajnos a győzelemhez gó-
lok kellenek, a vereséghez pedig elég néhány súlyos védelmi 
hiba is. Pedig nem rossz csapat a VSK, az ellenfél volt jobb, 
illetve 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 me-
gyében. Úgy értem, nincs jobb. A csapatokat szinte sok-
kolta, 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 lejátsszák az osztályozót, szívesebben mentek volna 
a déli sarkra. A moldvaiak hivatalos kísérője egyből a be-
ruházás költségeiről érdeklődött, meghallva az összeget 
(kb. 800 000 lej), szinte padlót fogva motyogni kezdett: 
a miénk is nagyjából ennyiből készült, de hát az messze 
nem ilyen. Nem csoda, hogy a játékosok ujjal mutogattak 
a „Iesire – Exit” feliratú dobozkára, mondván, hogy itt 
még a kijáratot is feltüntetik. Összegezve, oda voltak és 
vissza, s az már csak hab volt a tortán, hogy a mérkőzé-
sen 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 sugár-
ban szórt vízsugarakban lejthették győzelmi 
örömtáncukat.

A másik meglepetést a fogadtatás jelen-
tette. Sokat nem tudtak a székelyekről, s az a 
kevés sem éppen hízelgő, így örömmel tapasz-
talták, hogy komoly biztonsági intézkedések 
történtek a mérkőzés végett. Azt hihették, 

szuvenírként talán bicskát kapnak a hátukba, ehelyett 
olyan élményekkel gazdagodtak, amelyeket fognak még pár 
napig emészteni. Hüledeztek, ahogy megtudták, Galamb-
falvának csak 5. ligás csapata van, és sok sikert kívánva, 
gondolataikba merülve távoztak.

A játékvezető halkan meg jegyezte, ezzel a gárdával 
semmi esélyük nincs a 3. ligában, a helyiek szerint a körze-
tiben 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  Szász Csaba

hargitanépe

Kezdődik a nyári vakáció

HIRDETÉS

CSÍK

Kátyúzó munkás. Ütemterv szerint dolgoznak FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Ma véget ér a 2011–2012-es 
tanév, kezdődik a nyári vaká-
ció. A nyolcadik osztályt és 
középiskolát végzettekre jövő 
héten nehéz vizsga vár.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Évzáró ünnepségeket tarta-
nak az óvodákban, isko-
lákban: kezdődik a nyári 

vakáció. A tanítás idén később ért 
véget, mint az előző években, a 
következő tanév pedig korábban, 
szeptember 10-én kezdődik. Há-
romhetes lesz viszont a karácsonyi 
és kéthetes a húsvéti vakáció.

A tanfelügyelőség adatai 
szerint 18 620 óvodás, 13 401 
elemista, 13 229 felső tagozatos 
általános iskolás és több mint 
12 000 középiskolás kezdi ma a 
vakációt.

A Hargita Megyei Rendőr-
felügyelőség felhívja a vakációra 
menő gyerekek és szüleik � gyel-
mét, hogy fokozottan � gyelje-
nek a nyaralás során személyi 
biztonságukra és anyagi javaikra. 
Az iskolákhoz eljuttatott közle-
ményükben felsorolják azokat a 
biztonsági intézkedéseket, ame-
lyeket ajánlatos betartani mind 
táborozáskor, mind a családi nya-
ralások során.

A terep megfelelő előkészíté-
sével kezdődtek meg tegnap 
azok a javítási munkálatok, 
amelyek során eltűnnek a 
városból az autósokat legin-
kább zavaró gödrök, úthibák. 
Szőke Domokos alpolgármes-
ter szerint két héten belül be-
fejeződhet a kátyúzás, ame-
lyet más jellegű javítások 
követnek majd.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Elkezdték a javítási és gö-
dörtömési munkálatokat 
tegnap Csíkszeredában a 

Pacsirta sétányon, ott-jártunkkor 
a kivitelező ING Service K� . ép-
pen cseppfolyós bitumennel ké-
szítette elő betömésre a gödröket.

– Bár a szerződés értelmében 
a kivitelező a munkálatok kiadá-
sától számított ötödik napon be-
lül kell elkezdje a munkát, már az 
első napon nekifogtak a gödrök 
tömésének. Egy 30-as lista alap-
ján adjuk ki hónapos lebontásban 
munkálatokat, amelyeket a ké-
sőbbiek folyamán rendszerezünk 
és egyeztetünk a kivitelező cég-
gel. Vannak szakaszok, ahol 1-2 
kisebb kátyút kell betömni, de 
helyenként egész útszakaszokat 
kell javítani, felújítani. Egyelőre 
azok a gödrök tűnnek el az utcák-
ról, amelyek miatt az autósok már 
jó ideje bosszankodnak. Bízunk 
benne, hogy két hét alatt az egész 
városban befejezik a kátyúzást, 
amit majd a nagyobb kaliberű ja-
vítások, aszfaltozások követnek az 

utakon és a járdákon – számolt be 
megkeresésünkre Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere.

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a javítási munkálatok 
azért késtek, mert a várostól füg-
getlen okok miatt később jelent 
meg a szükséges közbeszerzési 
eljárás az elektronikus közbeszer-
zési rendszerben (SEAP).

A gödörtömések és különböző 
út-, és járdaszakaszok javítása mel-
lett a felmérést követően megkez-
dődik a megkopott gyalogátjárók 
és útjelzések újrafestése is.

CSÍKSZEREDÁBAN ELKEZDTÉK AZ UTAK, JÁRDÁK JAVÍTÁSÁT

Eltűnőben a gödrök



4. oldal |  2012. június 22., péntekhargitanépe

társadalom

Körkép

Dr. Veress Albert. Pszichiátria és társadalom viszonya fotó: balázs árpád

Újabb találkára készülnek a 
térséglovassportkedvelőihét
végénHomoródfürdőn.Anagy
érdeművasárnapdéli12órától
díjugratásban, lovasíjászbe
mutatóban és látványos fo
gathajtási számokban, illetve
alegerősebbparasztlóazonosí
tásárakiírtkülönlegesverseny
számbangyönyörködhetmajda
homoródfürdőilovasbázison.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Ho moródfürdőn a tér
ség egyik legerősebb 
lovasbázisa épült ki, így 

nem csoda, hogy egyre több lo
vasrendezvényre invitáló meg
hívón, plakáton a fenti pálya 
szerepel helyszínként. Ezúttal 
június 23án, vasárnap gyűlnek 
ismét össze Homoródon a térség 
lovasai, a látványosnak ígérkező 
rendezvényen a szervezők ígérete 
szerint lesz majd díjugratás, fogat
hajtás, lovasíjászbemutató, illetve 
verseny a legerősebb igavonó ló 
azonosítására.

– A rendezvényt déli tizenkét 
órakor a térség díjugratóinak ver
senye nyitja, ezt követi majd a fo
gathajtók megmérettetésének első 
fordulója. A négykerekűek verseny
számainak szünetében a híres lovas, 
a sepsiszentgyörgyi Pászka Lehel 
és csapata tart bemutatót, lovas
akrobataszámok, íjászat szerepel 
műsoron. Ezt követné a fogathajtás 

második fordulója – nyilatkozta 
Benedek Lukács, a homoródi lo
varda tulajdonosa.

Benedek az esemény főszer
vezőjeként elmondta, hogy kü
lönleges záróakkordot terveztek 
a lovastalálkozónak: versenyt 
hirdettek a környék lovasgazdái 
számára is. A parasztgazdaságok
ban igavonóként teljesítő lovak 
abban mérik össze majd tudásu
kat, 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 lo
vas kikapcsolódásra résztvevő
ként vagy nézőként. – Remélem, 
nem mindenkit köt le annyira az 
időszak legfontosabb mezőgaz
dasági munkája, a szénakészí
tés, hogy ne kerülne egy szabad 
vasárnap délutánja, és nem üres 
lelátók előtt mutatják majd be 
tudományukat a versenyzők – 
tréfálkozott a főszervező, hiszen 
köztudott, hogy a homoródi 
lovasrendezvények látványos
ságai, lacikonyháinak majálisos 
hangulata mindig több száz em
bert mozdít meg.

Díjugrató a homoródi pályán. Egyre magasabbra teszik a lécet fotó: domján levente / archív

KeresiKAlegerősebbigAvonót

Lovasnap lesz Homoródfürdőn

AközelmúltbanzárultleaMiés
amedvékcímmelmeghirdetett
rajzverseny.AvetélkedőtaHar
gita, a Kovászna és a vrancea
megyei környezetvédelmi ügy
nökség,valamintkétcivilszerve
zetbonyolítottalealiFeUrsUs
elnevezésűprojektkeretében.

Daczó Katalin

A barnamedvék és a lakos
ság közötti konfliktusok 
feloldását, a lakosság tá

jékoztatását és szemléletváltását, 
valamint a Natura 2000 terüle
tek népszerűsítését célzó kam
pányban a gyerekek és a fiatalok 
tájékoztatásának kiemelt szerepe 
jutott – hangsúlyozta Szabó Szi
lárd projektfelelős. A versenyre 
1556 pályamunka érkezett a há
rom megye 61 vidéki tanintéz
ményéből.

A legjobbaknak a Hargita 
megyei iskolások bizonyultak, el
nyerve a vetélkedő első három he
lyezését: a csíkszentgyörgyi Ador
ján Katalin egy Mountain Bike 
kerékpárt, a csíkszentdomokosi 
Mákszem Henrietta egy digitális 
fényképezőgépet, a harmadik he
lyezett, szintén csíkszentdomokosi 

Sámuel Szilárd túrafelszerelést 
nyert.

A zsűri emellett megyénként 
is díjazta a legjobb alkotásokat. 
Ebben a kategóriában Hargita me
gyéből a csíkszentdomokosi Kurkó 
Csengele, a korondi Palkó Ernő és 
a csíkszentdomokosi Karda Bor
bála bizonyult eredményesnek. A 
különdíjasok is megyénkből kerül
tek ki: a legaktívabb iskola díjat a 
gyergyócsomafalvi Köllő Miklós 
Általános Iskola érdemelte ki, amely
nek 45 tanulója egynapos kirándulás 
keretében látogathatott el a maros

vásárhelyi állatkertbe. A fődíjas alko
tást, Adorjáni Katalin rajzát elsősor
ban mondanivalójáért és ötletéért 
díjazta a zsűri – tudtuk meg Szabó 
Szilárdtól.

– Egy kettéosztott rajzlap, ame
lyen egyfelől az erdő medvével, má
sik felől a város emberrel látható, kö
zépen pedig az ember és medve nyújt 
kezet/mancsot egymásnak. Ezt az 
attitűdöt tartanánk mi követendő
nek – részletezte a projektfelelős.

A díjazott alkotások a Megye
háza galériájában még ma megte
kinthetők.

díjesőAHArgitAMegyeirésztvevőKneK

Mi és a medvék rajzverseny

Jutalomkiránduláson. Követendő magatartás fotó: szabó szilárd

bárazországosMeteorológiai
szolgálatelőrejelzéseiszerinta
keddótatartókánikulamatető
zik,elérveacsúcshőmérsékleti
értékeket,majd lehűlés várha
tó, ez azonbancsupánnéhány
fokos értékkülönbséget jelent
– közölte Makkai gergely, a
Maros Megyei Meteorológiai
intézetigazgatója.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Aglobális felmelegedés 
miatt az utóbbi években 
egyre magasabb nyári 

hőmérsékleti értékek jellemzik 
Hargita megyét is, a jelenség 
miatt a meteorológusok egyre 
gyakrabban módosítják Hargita, 
Maros és Kovászna megye eddig 
mért legmagasabb hőmérsékleti 
értékeit.

– Az elmúlt időszakban két
szerháromszor is változtatnunk 
kellett a rekordértékeken, általá
ban 56 Celsiusfoknál magasabb 
a tájegységben mért átlaghőmér
séklet, ugyanígy a nyári időszak 
adatai is módosultak – nyilatkoz
ta lapunknak Makkai Gergely, a 
Maros Megyei Meteorológiai In
tézet igazgatója.

A napokban tapasztalható 
kánikula oka a nyári napforduló, 
amely június 21re, esetenként 
22re esik.

– Ezen a napon a Nap pályája 
legmagasabb pontjához ér, megnő 
ilyenkor a besugárzás, ami a talajban 
csapódik le, majd egy hónap múlva 
bocsátja ki a hőenergiát, és kerül a 
légtérbe – magyarázta Makkai.

Az állandó erős besugárzás 
után hétvégére enyhe lehűlést 
ígérnek a meteorológusok, amely 
azonban Makkai Gergely szerint 
erős mennydörgések, villámlások 
és erős széllökések kíséretében ér
kezik légterünkbe.

– Szombaton és vasárnap te
kintélyes mennyiségű csapadékra 
is számíthatunk, amely gondot 
okozhat a kis medrű patakokban 
és az árterületeken megnövekvő 
vízmennyiség miatt. Sajnos he
lyenként akár jégeső is előfordul
hat – figyelmeztet az igazgató.

A következő hónapok időjárását 
tekintve is magas hőmérsékleti ér
tékekre kell számítani, a nyári heves 
viharok pedig Illés napja után, július 
20át követően csendesednek le. Az 
augusztusi hónap időjárására kelle
mesebb átlaghőmérséklet és a légkör 
nyugodtabb mozgása jellemző.

globálisFelMelegedés

Öt-hat 0C-kal magasabb  
az átlaghőmérséklet

elMegyógyászAtiKonFerenciAcsíKszeredábAn

Téma az öngyilkos magatartás
Hazai és magyarországi pszi
chiáterek gyűltek össze csík
szeredában tegnap délután, az 
v. nemzetközi román–Magyar
Pszichiátriai Konferenciára, il
letveaviii.országosPszichiát
riaiszimpóziumra.

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

Mintegy 200 résztvevő 
jelentkezett a rangos 
szakmai rendezvényre, 

a téma pedig az affektív és szoron
gásos zavarok, az öngyilkos maga

tartás, valamint a vallás, a szelle
miség és a pszichiátria viszonya.

A plenáris előadások, szek
cióülések és kerekasztalbeszélge
tések mellett a rendezvény egyik 
színfoltja Vadas Gyula és Veress 
Albert szerzőpáros Az ördög cim-
borája című könyvének bemuta
tója. A kötetben négy felcsíki falu 
öngyilkossági adatait vizsgálva a 
szerzők keresik a választ többek 
között arra a kérdésre, hogy miért 
négyszer többen vetnek véget ön
kezűen az életüknek Karcfalván, 
mint Madarason.
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XIV. TálTos KézműVes műhely Tábor

Gyarapodik a szárhegyi gyűjtemény

Körkép

Megvonták megbízatását Zsidó 
Károlytól, a 3. Megyei Gólyabál 
főszervezőjétől a június 16-i ren-
dezvényen történt szervezési 
hibákért. zsidó a döntést méltá-
nyosnak és jogosnak véli.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„A GYTIT elnöksége jú-
nius 20-i esti ülésén el-
döntötte: a június 16-

án lezajlott 3. Megyei Gólyabálon 

történt, felelősségébe tartozó szerve-
zői hibákért megvonja a főszervezői 
megbízatást Zsidó Károly főszer-
vezőtől” – olvasható a Magyari Le-
vente elnök által jegyzett sajtóköz-
leményben, amelyben ugyanakkor 
megköszöni mindenki megértését.

Mint arról lapunk tegna-
pi számában beszámoltunk, a 
Gyergyószentmiklóson megtar-
tott 3. Megyei Gólyabálon szer-
vezői hiba folytán a gólyák aján-
dékcsomagjába erotikus játék ke-

rült. A szervezési baki sajnos csak 
azután derült ki, miután a 15 éves 
ifjak szülei is láthatták az ajándék-
ba kapott tárgyakat. Az ügyet egy 
székelyudvarhelyi szülő nehezmé-
nyezte.

– Jogosnak és méltányosnak 
találom a GYTIT elnökségének 
döntését, ha nem vonják meg a 
megbízatásom, én mondtam vol-
na le – nyilatkozta a Hargita Né-
pé nek Zsidó Károly, a 3. Megyei 
Gólyabál főszervezője.

Kifejtette, a döntésről tegnap 
délelőtt értesült, mivel ő nem veze-
tőségi tag az ifjúsági szervezetben. 
Ugyanakkor hangsúlyozta, felelős-
séget érez a történtek miatt, és saj-
nálja, ha bárkit is sértett volna a saj-
nálatos baki. A megbízatás megvo-
nása viszont nem jelenti azt, hogy 
szakítana az ifjúsági szervezettel, 
mint mondta, továbbra is tevékeny 
tagja kíván lenni a GYTIT-nek, de 
egyelőre nem vállal ekkora felelős-
séggel járó megbízatást.

DönTöTT a GyerGyó TerüleTI IfjúsáGI Tanács

Megvonták megbízatását a gólyabál főszervezőjétől

Zsidó Károly sajnálja a történteket

GyerGyó

már javában alkotnak a kézmű-
vesek és népművészek a Gyer-
gyó szárhegyi Kulturális és mű-
vészeti Központ szervezésében 
zajló XIV. Táltos Kézműves mű-
hely Táborban.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Javában zajlik Gyergyó szár he-
gyen a több mint tízéves hagyo-
mánnyal rendelkező Táltos Kéz-

műves Műhely Tábor.
– A táltos név felvételekor vállal-

tuk, hogy valódi táltos szellemben, 
az ősi magyar kultúra jegyeit, kézmű-
ves tudását és mindazt az örökséget 
pártoljuk és visszük tovább, ami ázsi-
ai gyökerekkel ugyan, de mindmáig 
megállta a helyét európai viszony-
latban is – mondta Kisné Portik 
Irén néprajzkutató, a tábor vezetője. 
– Úgy érzem, hogy az elmúlt évek 
során sikerült ezt megvalósítanunk, 
huszonhárom olyan kézműves ága-
zatban tevékenykedtünk az évek 
során, ami a szárhegyi Lázár-kastély 
északnyugati bástyájában kiállítás-
ként megtekinthető.

Az idei rendezvény fő célja, hogy 
a két legterjedelmesebb terület anya-
ga gyarapodjon: az Erdélyben egyedi 
jellegű, állandó tojáskiállítás tárlata 
kiteljesedjen, emellett a vert csipke és 
a hímzések anyaga is kiegészüljön.

– E gyűjtemények gyarapítása 
a legfontosabb, hiszen egyedi jelle-
güknél fogva az intézmény tekin-

télyét öregbítik, s a célirányos etno-
turizmust Szárhegyre irányítják – 
fejtette ki Kisné.

Példaként említette az úrihím-
zés-gyűjteményt, amit négy var-
róasszony munkája fog teljesebbé 
tenni; a tojásgyűjtemény gyara-
pítása érdekében ugyancsak négy 
tojásíró mester fog tevékenykedni; 
a csipkeveréssel és csipkevarrással 
egy-egy mester fog dolgozni, a 
torockói vetett ágyhoz a lepedőt 
fogja idén elkezdeni Vajda Irén, a 

Romániai Magyar Népművészek 
Szövetségének kitüntetettje. A 
tábor résztvevője a budapesti Kár-
páti Éva mívestojás-készítő is, aki 
teljesen új, a műfajban egyedinek 
számító magrátétes díszítésű tojá-
sokat készít.

– Több mint tíz évvel ezelőtt, 
mondhatni isteni szikraként tört 
rám a felismerés, hogy milyen szép 
formás a dinnyemag. Innen szárma-
zott az ötlet, hogy különböző ter-
mények, vetőmagok használatával 

ékesítsek húsvétra tojásokat, a már 
számomra unalmasnak tűnő egy-
szerű festett, matricázottak helyett 
– mondta Kárpáti Éva.

Hozzáfűzte, azóta már nem-
csak húsvétra készít hasonló mű-
veket, van hogy strucc- vagy emu-
tojásokat kérnek tanárok, írók 
számára ajándéknak a szabványos 
kristályváza helyett.

– Hétvégén, a tábor első hetét 
záró vasárnapon táborozóinkat 
tanulmányi kirándulásra visszük, 

Agyagfalva és Parajd útvonalon – 
mondta Kisné.

A tizenhárom megállós kirándu-
lás célja, hogy néprajzi tájegységek 
kultúráját, a vidék jellegzetességét 
megismerjék azok a kézművesek 
is, akiknek még nem adatott meg a 
lehetőség erre. A Táltos Kézműves 
Műhely Tábor másik célkitűzése ter-
mészetesen az, hogy megismertesse, 
átörökítse eme tudást a következő 
generációk számára, hiszen ahogy 
a táborvezetőtől megtudhattuk, a 
jelenlegi kézművesek átlagéletkora 
67 év.

– Már fogadtunk látogatókat, 
csíkszentdomokosi diákok érkeztek 
néhány napja, emellett a jövő héten 
több tanár érkezik, hiszen az elmúlt 
évek tapasztalata azt mutatja, hogy 
a választható tantárgyak között 
szereplő kézműves-foglalkozáshoz 
szükséges ötleteket, újdonságokat itt 
sajátítják el az oktatók – mondta a 
táborvezető.

Természetesen nemcsak a helyi 
pedagógusok érdeklődnek vakáci-
ós programjaik iránt, hanem ma-
gyarországi kézműves- és néprajzi 
egyesületek is jelezték látogatói 
szándékukat. A táborban négy nép-
rajzkutató fog részt venni, az egyik 
könyvbemutatót is fog tartani és két 
napra ugyan, de visszatér a táborba 
Tölgyesi Béla rézművesmester is. A 
tábor zárómozzanata a június 29-én 
megszervezett kiállítás lesz, amelyen 
bemutatják a két hét során elkészült 
valamennyi alkotást.

Míves munkák készülnek Gyergyószárhegyen fotó: miklós réka

> „Jönnek a törpék.” A gyergyó-
szentmiklósi Bucsin negyed 5-ös és 6-os 
tömbházai közötti téren játszótér építését 
kezdték el, ahol az ifjúsági lakások Hap-
cija után a Szende játszóteret keltenék 
életre. Mezei János polgármester koráb-
bi sajtótájékoztatóján ígéretet tett arra, 
hogy rövidesen Hófehérkének mind a 
hét törpéje „felbukkan” majd a városban, 
vagyis még több játszóparkot alakítanak 
ki Gyergyószentmiklós több pontján. A 
most épülő Szende játszótér természetes 
anyagokból készült elemeket tartalmaz, 
amelyek megfelelnek az európai uniós 
normáknak és előzetesen bevizsgáltat-

ják, hogy nem balesetveszélyesek-e. Az új 
játszótér rövidesen elkészül a Bucsin ne-
gyed apró lakói számára. – A játszótéren 
kívül hamarosan elkészül a Kós Károly 
iskola előtti zöldövezet is, amely a Mol 
Románia finanszírozásával valósulhatott 
meg – mondta Mezei. – Reméljük, hogy 
az elkövetkezőkben még több parkot tu-
dunk kialakítani, így téve otthonosabbá 
Gyergyószentmiklós városát.

> Új vezetői lehetnek a közintéz-
ményeknek. Nemsokára versenyvizsgát 
hirdetnek azon intézmények vezetői be-
osztására, amelyek a gyergyószentmiklósi 

önkormányzathoz tartoznak. A három 
intézmény – Figura Stúdió Színház, Vá-
rosi Könyvtár és a Tarisznyás Márton Mú-
zeum – igazgatóinak e hónap 30-án jár le 
a szerződésük, ezt követően hozzávetőleg 
három hónapig ideiglenes vezetőként 
irányítják ezen intézményeket a jelenlegi 
igazgatók. Ez alatt kiírják a menedzseri 
állásokra a versenyvizsgát, a jelentkezők 
portfolióit kiértékelik és döntenek, kit, 
kiket szerződtet az önkormányzat az el-
következő periódusra. – Amíg zajlanak 
a versenyvizsgák, ideiglenes vezetője lesz 
mindhárom intézménynek, hiszen a 
munka nem állhat meg egy ilyen jelentős 

időszakra – mondta Mezei János polgár-
mester. A versenyvizsgákat egy előzőleg 
városi tanácsi határozattal kinevezett, öt-
tagú, szakemberekből választott bizott-
ság felügyeli, rangsorolja. Csergő Tibor, 
a Tarisznyás Márton Múzeum igazgatója 
még nem döntött arról, hogy ismét meg-
pályázza-e az igazgatói széket, vagy ősztől 
visszatérne a tanügybe, Kisné Portik Irén 
viszont nem tartja valószínűnek, hogy 
szeretné folytatni a munkát. A jelenlegi 
intézményvezetők közül egyedül Béres 
László, a Figura Stúdió Színház igazgatója 
bizonyos abban, hogy újból próbálkozik a 
vizsgán.hí
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hirdetés

Körkép
társadalom

Érezd jól magad másképp! cím-
mel hirdetett programot diákjai, 
illetve azok családjai számára a 
csíkszeredai Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola. A tanintézmény 
könyvtárosa és pszichológusa 
által kezdeményezett program 
résztvevői három egymást kö-
vető hétvégét képernyőmente-
sen kellett eltöltsenek.

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

Pünkösd hétvégéjén indult, 
és három hétvégén át tar-
tott az Érezd jól magad 

másképp! elnevezésű program, 
amelyet a csíkszeredai Petőfi 
Sándor Általános Iskola pszicho-
lógusa, Gábor Zsuzsa, valamint 
könyvtárosa, Bíró Emese azzal  
a céllal indított, hogy rávegyék a 
 diákokat, azok családjait, álljanak 
fel a tévéképernyők, számítógép-
monitorok elől, tegyék félre a 
telefonos játékokat, és találjanak 
ki más elfoglaltságot hétvégére. 
A program elején a szülők nyi-
latkozatot töltöttek ki, amelyben 
vállalták, hogy betartják a játék-
szabályokat.

Mindhárom hétvégéről ké-
pes/rajzos és szöveges beszámo-
lókat kértek a résztvevőktől a 
szervezők, ezek alapján zsűriztek. 
A projektben 50 család indult, és 
23 fejezte be úgy, hogy mind a há-

rom hétvégén betartotta a képer-
nyőtilalmat.

Regényből merített ötlet
A képes-rajzos beszámolók 

szerint, a jó időnek köszönhetően 
a legtöbb család a kirándulást vá-
lasztotta hétvégi program gyanánt, 
sokan strandoltak, kerékpároztak, 
de nagy népszerűségnek örven-
dett esténként a családi römi- vagy 
sakkparti is. Volt olyan szülői be-

számoló, amelyből kiderült, hogy 
azok a csemeték, akik eddig nem 
igazán vették ki részüket a házi-
munkából, tévé hiányában annyi-
ra unatkoztak, hogy a konyhában 
tevékenykedő anyjuknak segítve 
ütötték agyon az időt.

Bíró Emese könyvtáros el-
mondta, egy ifjúsági regényből 
vette az ötletet, ott mobiltelefon-
mentes hétvégéről volt szó, ezt az 
ötletet gondolták tovább, és bőví-

tették képernyőmentes hétvégére. 
Annál is inkább, hogy miközben 
tanárokat helyettesített, és a gyer-
mekekkel fogalmazást íratott a 
hétvégi elfoglaltságaikról, elkeserí-
tő állapot körvonalazódott előtte: 
a legtöbben a tévé, illetve a számí-
tógép előtt töltik a szabadidőt.

Könyvtárosként az volt a tit-
kolt reménye, hogy a képernyő-
mentes hétvégéken a könyvekhez 
„menekülnek” a gyermekek, de a 

jó időnek köszönhetően, a családi 
kirándulások bizonyultak a leg-
népszerűbb programoknak. 

Leragasztott szemmel 
a tévé előtt
Voltak olyan benevező diákok, 

akik nem a teljes családjukkal vet-
tek részt a programban, mert egyik 
vagy másik szülő esetleg éppen dol-
gozott, és nem tudott bekapcsolód-
ni a közös tevékenységbe. És persze 
olyan esetek is voltak, amikor csak 
maga a petőfis diák vett részt, csa-
ládja kimaradt a programból.

– Leragasztottam a szemem, 
amikor a család szombat este a te-
hetségkutató műsort nézte a tévé-
ben, nehogy véletlenül rápillantsak 
– áll az egyik benevező diák beszá-
molójában, igazolva, hogy komo-
lyan vette a képernyőtilalmat.

A három hétvégés programban 
résztvevők által beküldött képes/
rajzos és szöveges beszámolók kö-
zül a legjobbakat tegnap díjazták 
az iskolában, viszont a nagy közös 
fagyizásból nem maradtak ki azok 
sem, akik menet közben feladták, 
nem fejezték be a versenyt.

Az iskola ezúton is köszöni a 
támogatást a tusnádfürdői Apor 
pizzázónak és a csíkszeredai Tosca, 
Renegade, Alzo, San Gennaro, 
Ban didos vendéglőknek, a Paris 
bisztrónak, a Teaháznak és a Ma-
rien Presszónak.

Egészség mézaromával.

Az Apifito, a világ egyik legna-
gyobb természetgyógyászati terméke-
ket előállító cége. Tevékenysége, elsőd-
leges jelentőségű célkitűzése újabb és 
újabb készítmények gyártásba vétele. 
Ennek érdekében hozták létre a kutatá-
si részleget, amely keretében különbö-
ző tudományágak 
szakértői fejtik ki 
tevékenységüket. 
Ugyanakkor szo-
rosan együttmű-
ködnek élvonalbeli 
tudományos ku-
tatóintézetekkel, 
amelyek elvégzik a 
készítmények meg-
előző és klinikai 
tesztelését.

Jelenleg a ro-
mániai piacon a 
cég alaptermékével, 
a Promioddal va-
gyunk jelen, amely 
tartalmazza a méz 
és összetevőinek 
összes tulajdonsá-
gát. A Promiodot 
nyolc évvel ezelőtt 
dolgozták ki orosz 
tudósok. Az étrendkiegészítő Promiod 
az Ukrajna fővárosában, Kijevben lévő 
cég terméke, amely az oroszországi 
Permi város szakértői által kidolgozott 
különleges technológiáknak megfe-
lelően készül, az Európai Unió összes 
országa számára.

Az összes alkotóelemet az Urál-
hegységben gyűjtik be, nevezetesen 
a mézet (amely nem tartalmaz hoz-
záadott cukrot), propoliszt, méh-
viaszt, ezüsttövisolajat (Hippophae 
rhamnoides), ciprusolajat (Juniperus 
virginiana) és tökmagolajat (Cucurbita 
pepo). Ezen alkotóelemek közül mind-
egyiknek többféle jótékony hatása van 

a szervezetre, de ösz-
szekombináltan,  az 
orosz tudósok által 
kidolgozott különle-
ges képletnek megfe-
lelően, a Promiodnak 
rendkívüli hatása 
van. A Promiod ter-
mészetgyógyászati 
termék, csak gél 
formájában létezik. 
Használata kötelező 
módon szájon ke-
resztül történik és 
ezzel párhuzamosan 
helyileg. Közvetlenül 
hat az érfalakra, s en-
nek következtében 
csökken a koleszte-
rinszint, valamint az 
érelmeszesedés koc-
kázata. Használható 
vérkeringési zavarok 

megelőzésében is, mint például szívarit-
mia, vérszegénység, magas vérnyomás, 
tromboflebita, visszér, visszérgyulladás. 
A Promiod étrendkiegészítő rendkívül 
eredményesnek bizonyult a migrénes 
fejfájás, az izomfájdalmak esetében is. 
Továbbá a Promiod használható kösz-

vény, artrózis, reuma, gerincsérv stb. 
esetében is. A Promiod étrendkiegészítő 
szabályozza a pajzsmirigy működését. 
Hatékony lehet a cukorbetegség kezelé-
sében is, lévén hogy nem tartalmaz cuk-
rot, és az alkotóelemei közt lévő olajok 
jótékony hatást gyakorolnak a hasnyál-
mirigyre, csökkentve a vércukorszintet. 
A termék kedvező eredménnyel jár a 
műtétet követő állapotokban is, elő-
segítve a hegek begyógyulását. Ered-
ményesen alkalmazható szemmegbe-
tegedésekben is, például zöldhályog, 
szivárványhártyagyulladás stb. A 
Promiod javítja a bélműködést, mé-
regtelenítheti a májat, szabályozza a 
bélflórát. Úgyszintén ajánlatos húgy-
úti megbetegedésekben, mint például 
hólyaghurutban, prosztatagyulladás-
ban, prosztata-megnagyobbodásban, 
de a nőgyógyászat terén is. A Promiod 
étrendkiegészítő ajánlott a megelőzés-
ben is, lévén hogy megerősíti az im-
munrendszert a vírusok okozta légúti 
fertőzésekkel szemben. Bebizonyoso-
dott, hogy a Promiod hatékonynak 
bizonyul abban az esetben is, amikor 
homloküreg-gyulladásról, arcüreggyul-
ladásról, középfültő-gyulladásról van 
szó, de bizonyos bőrbetegségek (ekcé-
ma, pszoreázis) esetében is hatékony-
nak bizonyult. Nem feledkezhetünk 
meg gyulladáscsökkentő hatásáról sem. 

Promiod – egy jó választás mind-
azok számára, akik egészségesek kíván-
nak maradni a természet erői révén, ame-
lyeket tartalmaz ez a étrendkiegészítő. A 
Promiod természetgyógyászati termék 
csak egyetlen gél formában létezik. Be-
szerezhető a romániai kizárólagos for-
galmazótól, kiállítások alkalmával vagy 
postaszolgáltatások révén, a cég képvise-
lőihez fordulva. Óvakodjanak a hamisí-
tott termékektől!!

A terméket tesztelte a Iaşi-i Köz-
egészségügyi Intézet; bejegyzési bi-
zonylat: AD0131/11.06.2009.

A Promiod balzsammal végzett első 
kúra után már azonnal jobban éreztem 
magam, az eredmények nem várattak 
magukra. Fokozódott mobilitásom, 
megszűntek puffadásos tüneteim. Ja
vult általános egészségi állapotom, fris
sebbnek érzem magam. Bizalommal 
ajánlom ezt a csodálatos terméket!

Öt hónapon keresztül használ
tam a Promiod balzsamot, és 
nagyon elégedett vagyok az ered
ményekkel. Elmúlt krónikus mell
hártyagyulladásom, sokkal keveseb
bet köhögök, a tél folyamán pedig 
nem hűltem meg. Úgy érzem, hogy 
megerősödött a szervezetem, élén
kebbé váltam. A Promiod valóban 
egy jó termék, és bizalommal aján
lom mindenkinek.

2011 decemberében megállapítot
ták, hogy szívbetegségben szenve
dek. Cukorbetegségem pedig régebb 
keletkezett. Olvastam a Promiod ter
mészetgyógyászati termékről, s úgy 
döntöttem, hogy kipróbálom. Már az 
első hónapot követően szívpanaszaim 
enyhültek, kevesebb gyógyszert kel
lett használni. Még a szakorvos is 
meglepődött az eredményeken. A 
vércukorszintem 140–160 között 
mozgott, jelenleg 93. Az elért ered
ményekkel nagyon elégedett vagyok 
és továbbra is használni fogom ezt a 
terméket. Köszönöm szépen! 

A Promiod természetgyógyászati ter
mék két hónapos használata után a vér
cukorszintem 164ről 120ra csökkent, 
a koleszterin 220ról 119re, a triglicerid 
170ről 68ra, a vérnyomásom pedig 
190/80 mmHgról 140/70 mmHgra. 
Mindenkinek ajánlom. 

VÁSÁRLÓINK VÉLEMÉNYE

Gerasim László, Csíkszereda Todoruţ Gavrilă, 61 éves, Szamosújvár 

Hatt Hans, 70 éves, Medgyes 

Bucur Ioan, 54 éves, Brassó

2012. június 27én, szerdán egy vásárlással, tanácsadással egybekötött 
KIÁLLÍTÁSON kerül bemutatásra a PROMIOD a következő helyszíneken:
Csíkszereda, Szaksz. Műv. Háza – Szabadság tér 16.sz., 12–13 óra között;
Gyergyószentmiklós – Maros Szálloda, Testvériség u. 2. sz., 15–16 óra között.

Egy doboz ára 60 lej, nyugdíjasoknak 55 lej. Krónikus betegségekre 3 
doboz, megelőzésre 2 doboz, étrendkiegészítőként 1 doboz javallott.
UGYANITT MEGTALÁLHATJÁK AZ EFFECTUM ÉS ODA TERMÉKEKET IS.
Telefon: 0744–805532 ORANGE, 0368–433505 RDS, 0731–233697 
VODAFONE, 0767–304865 COSMOTE, 0268–510170 Romtelecom 
hétfőtől péntekig 9–17 óra között. www.ro.apifito.net 

KéPeRnyőmenteS hétvége

Tévézés helyett kirándulás

Díjkiosztó a képernyőmentes program után. Sok volt a jelentkező fotó: balázs árpád
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> Sóvidéki turisztikai fejlesztések. 
A parajdi Sóvidéki Vendégfogadók 
Egyesülete turisztikai információ-szol-
gáltató és népszerűsítési törekvései 
újabb eredményekkel gazdagodtak. Egy 
sikeres 313-as európai uniós pályázat 
eredményeként, 20 000 példányban 
megjelent, a Sóvidéket népszerűsítő 
prospektust és egy 3 képernyős Tourist 
Informator, turisztikai információ-szol-
gáltató infóterminált sikerült beszerez-
ni. A Sóvidéki Vendégfogadók Egyesü-
lete által kezdeményezett projekt értéke 
47 900 euró. A turisztikai információkat 
szolgáltató berendezést a főút mellett (a 

CEC bankkal szemben) helyezték el. A 
rendszernek, no meg a közös hosszú távú 
együttműködési stratégiának köszönhe-
tően, a helyi 0–24 órás, többnyelvű in-
formáció-szolgáltatás mellett a sóvidéki 
turisztikai ajánlatokat és eseményeket 
többcsatornás értékesítési hálózatokon 
keresztül is népszerűsítik és értékesítik. 
A közös adatbázisban tárolt informáci-
ók további 14, országos hálózatba kap-
csolt infópulton, megyei turisztikai iro-
dákban, valamint több weblapon és mo-
biltelefonos alkalmazáson is elérhetőek. 
Az elmúlt évek során a turistaforgalom 
nagyon visszaesett, ezért már nem elég-

séges csak várni a turistákra, ide kell 
csalogatni őket, és ezt csak tervezett, fo-
lyamatos és innovatív népszerűsítési esz-
közökkel, tevékenységekkel lehet elérni. 
A Sóvidéki Vendégfogadók Egyesülete, 
valamint a sóvidéki polgármesteri hiva-
talok és a csíkszeredai székhelyű Tourist 
Informator cég közös célja: Sóvidék és 
Székelyföld idegenforgalmának fellen-
dítése, minőségi szolgáltatások nyújtá-
sa, a hazai és külföldi turisták naprakész 
tájékoztatása, valamint partnerkapcso-
latok építése és ápolása más székelyföldi 
turisztikai egyesületekkel, szervezetek-
kel, információs irodákkal. (D. B.)hí
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Bírósági ítélet a megvert fiatalok ügyéBen

Puiék börtönbüntetést kaptak, próbaidővel

udvarhely

Úgy tűnik, SzáSz Jenő Sem leSz tanácSoS

Csaba lehet az alpolgármester
négy jelölt is van székely ud
varhely alpolgármesteri széké
re, a „befutó” kiléte azonban 
várhatóan csak hétfőre, az 
RmDSz városi szervezetének 
elnökségi ülése, illetve a frakció 
rábólintása után várható. ami az 
mPP-frakciót illeti, információ
ink szerint sem molnár miklós, 
sem pedig Szász Jenő nem vál
lalja a tanácsosi munkát.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

AHargita Népe információi 
szerint két személy pályá-
zik a legnagyobb eséllyel 

az alpolgármesteri szék elfoglalá-
sára: Benedek Árpád Csaba és Ja-
kab 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, amennyiben 
az elnökség, illetve a frakció tagjai 
nem tudnak megegyezni abban, 
hogy melyik Csaba legyen a város 
második embere, akkor B verzió-
ként két további személy neve is 
szóba jöhet: egyikük talán Koncz 
Melinda, az Eszterlánc napközi ott-
hon vezetője. Az érintettek egyéb-

ként egybehangzóan azt nyilatkoz-
ták: 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 vissza-
lépők hivatalosan, ne csak nyilat-
kozatok 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 „mun-
kavállalónak” tűnik Orbán Balázs, 
Gálfi Árpád és Mike Levente, s 
amennyiben Szász és Molnár visz-
szalép, akkor Tamás Zoltánnal, 
Bálint Mária Magdolnával, szük-
ség esetén pedig Balázs Árpáddal 
pótolhatják őket.

A néppártosok már korábban 
bejelentették, hogy mindhárom 
mandátumot nyert személy – 
Tankó László, Zakariás Zoltán és 
Jakab Attila – vállalja a tanácsosi 
munkát.

A székelyudvarhelyi önkor-
mányzat alakuló ülését kedden, 
június 26-án délben tartják.

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 jelenlété-

ben 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 csele-
kedetek miatt egy hónap börtön-
büntetésre ítélik, fenyegetésért pe-
dig három hónapot szabtak ki rá. 
Ugyanakkor id. Pui Béla egy má-
sik fenyegetésért ugyancsak három 
hónap börtönbüntetést kapott. A 
bíró végül három hónap börtön-

büntetést szabott ki rá, az ítélet 
végrehajtását két év és három hó-
napra felfüggesztette. Mindez azt 
jelenti, hogy nem kell börtönbe 
mennie, és ezen idő alatt nem sza-
bad semmilyen törvénybe ütköző 
cselekedetet elkövetnie – ebben 
az esetben ugyanis 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 
felhozott testi sértés jogi beso-
rolását ütlegelésre és más erő-
szakos cselekedetekre változtas-
sa – utóbbi enyhébb büntetéssel 

jár. Ifj. Pui Béla esetében figyelem-
be vették, hogy kiskorú, ezért két 
hónap börtönbüntetésre ítélték, 
szintén ütlegelés és más erőszakos 
cselekedetek vádjával. Esetében 
felfüggesztették az ítélet végrehajtá-
sát két év és két hónapra. Mivel ifj. 
Pui Béla kiskorú, tetteiért polgárjo-
gilag édesanyja, Varga Erzsébet felel 
– tudatta a bíró.

Varga Balázs esetében is a tes-
ti sértés vádat ütlegelésre és más 
erőszakos cselekedet elkövetésére 
változatták: három hónap bör-
tönbüntetést kapott, aminek vég-
rehajtását két év és három hónap-
ra felfüggesztették. 

Az áldozatok polgári jellegű 
követeléseinek csak részben adott 
helyet a bíróság. Orbán Dávidnak 
Varga Balázs és ifj. Pui Béla 50 lejt 
kell fizetnie a törvényszéki orvosi 
díjért és további 2000 lejt erköl-
csi kártérítésként. Orbán további 
kártérítési igényeit a bíróság visz-
szautasította. 

Szentannai Árpád Attila pol-
gári jellegű követeléseit is csak 
részben hagyták jóvá: kötelezték 
ifj. Pui Bélát 50 lej plusz 2000 lej 
kifizetésére. Ebben az esetben is a 

további, 10 000 lejre rúgó kárté-
rítési kérést elutasították. Részben 
adtak helyet Imre Gábor követelé-
seinek is: id. Pui Bélát 50 lej plusz 
500 lej kifizetésére kötelezték.

Ugyanakkor kötelezték mind-
három vádlottat 400-400 lej per-
költség megtérítésére. Továbbá 
az áldozatok ügyvédi honoráriu-
mait is ők kell kifizessék: Orbán 
Dávid ügyvédjének 1268,44 lejt, 
illetve ifj. Pui Béla – pontosabban 
édesanyja – Szentannai Árpád 
Attila ügyvédjének 3804,44 lejt 
kell fizessen, id. Pui Béla pedig 
Imre Gábor ügyvédjének szintén 
ugyanekkora összeget kell meg-
térítsen ügyvédi honorárium és 
utazási költségek címén.

– Ez a bíróság ítélete. Ha va-
laki nem elégedett, ha valakinek 
nem tetszik, tíz napon belül fel-
lebbezhet. Ez a tíz nap ifj. Pui Béla 
és Varga Balázs esetében, mivel 
nem voltak jelen, attól a pillanat-
tól kezdődik, ahogyan a bíróság 
közli velük az ítéletet – tudatta 
Malaiesiu Ramona bíró. Id. Pui 
Béla ezt hallva bólintott, és jelez-
te: élni fognak a fellebbezési lehe-
tőséggel. 

A megvert fiatalok a városházán is panaszt tettek. Próbaidős elégtétel
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Összeépült a háromszéki Zabolával Páva, az egykori különálló falu. 
Nevét a szép madárról kapta, amely a hagyomány szerint a falu környé-
ki hegyekben egykor nagy számban vadon élt. 

Páván két kis patak, a Lübec és az Árgyus folyik keresztül. Orbán Balázs 
így ír: „Páva között két csermely, a Lübecz és a déli részén lefolyó Árgyus patak 
törtet le. Ez utóbbi mellett messze felnyúlik a falunak egyik negyede, melyet 
Karomnak neveznek, talán arról, mert az Árgyus patak mint kar öleli körül.”

A pávai erdőben található szép forrást Botos kútjának nevezik. Regét 
köt hozzá a néphagyomány, Botos Deborka történetét, amelyet ma két 
feldolgozásban, Ambrus Lajos meséjében és Finta István versében is ol-
vashattok. 

Mától a régen várt nyári vakációnak örvendhettek. Szeptemberig nincs 
többet lecketanulás, nem kell a másnapi feleléstől, felmérőtől tartani. Ne 
feledjétek azonban, hogy olvasni a vakációban is jó, egy jó könyv a leghaszno-
sabb, és kellemes kikapcsolódást biztosíthat. Ezért arra biztatlak, hogy a já-
ték, a strandolás, a kirándulások mellett olvassatok is. Tanítóitok, tanáraitok 
biztosan kijelölték számotokra azokat az olvasmányokat, amelyeket el kell 
olvasnotok. Ne irtózzatok a kötelező házi olvasmánytól, csak a megnevezés 
olyan szörnyű, ezek többnyire izgalmas, szórakoztató olvasnivalót jelentenek. 
Mert bizony nem mindegy, hogy mit olvastok. A jó könyv ugyanis nemcsak 
szórakoztató, hanem mondanivalójával, stílusával észrevétlenül nevel is. 

Mindannyiotoknak jó vakációt, sok értéket hordozó olvasnivalót és jó 
szórakozást kíván

Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Tedd igazzá a római számokból álló feladványt 1 szál gyufa áthelyezésével. Ha megvan 
a helyes megfejtés, vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyere-
ménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

Lőrincz Barna, Csíkszereda

Kicsi vagyok én
majd megnövök én
apámnál is, anyámnál is
nagyobb leszek én.

Kicsi vagyok én
erős leszek én,
világ minden óriását
földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én
bátor leszek én
óriások palotáját
elfoglalom én.

Kicsi vagyok én
nagy úr leszek én
aranyszobát adok minden
testvéremnek én.

       Szabó Lőrinc

Kicsi vagyok én

      Finta István

Botos Deborka
Moldovaországból kalugerek jöttek
Hogy Páva faluban pávákat vegyenek,
Mert úgy termett itt az erdőn a sok páva,
Mint a jó szilvafán termik a sok szilva.

Botos Pét’ uramnak volt is sok pávája;
De volt egy szebbnél szebb leánya, Deborka, 
Mint a sólyom, vitéz volt a vadászaton,
Futtában megülte s nyargalt a nyulakon.

Ha az égen felleg nyújtózott felette,
Az Istennek nyilát belőle elvette.
Otthon pedig olyan volt, mint a napvilág,
Szerelmes volt bele mind az egész világ.

A szőrös köntösös pávás kalugerek
Botos Pét’ uramnak lányába szerettek,
S feltették magokban, hogy a vadászaton
Ellopják s túl viszik hegyen, völgyen, bokron.

De nem könnyű bánni az olyan lánnyal,
Kinek vére egy volt Attila királlyal,
Attila a földet sarkában megrázta,
Pét’ uramnak s leánya az ő unokája.

Tizenhárman voltak ők, a kalugerek,
Egy erdőforrásnál mulattak, dőzsöltek –
Egyszer csak hallják, hogy egy nyíl tompán sóhajt,
És egy vérző páva közökbe lezuhant.

Jó jel, – kiáltottak, – itt a nemes páva;
Kilőtte a nyilat, fel vele lovunkra.

De Botos Pét’uram és vitéz leánya
Mint lángoló sárkány ront a támadókra.

Hull a fekete had, csak kettő áll még fenn
S egyik Pét’uramat álal döfi szíven,
Botos Pét’uramnak óriási teste,
Ledűl mint egy torony a forrás vizébe!

Még itt is acélját megrázza kezében;
Leányom! – bosszút kér a vérem az égbe!
Mint a bőszült felleg lánggal égő nyelve,
Úgy rohan egyszerre a két kalugerre.

„Nem bántunk mi téged, ha magad megadod,
Naggyá teszünk, mint volt Attila királyod”.
így szólnak ők, de a király unokája
Csapásra csapást mér a lány a rablókra.

Ketté van hasadva most egyiknek feje,
A másik leborul irgalomért térdre,
„Hah, gyilkos és rabló, még csak te vagy élve,
Bosszút kér reád is Botos Péter lelke!”

„De nem, vitéz apám, megbocsátasz nekem,
Ha e gyalázatost szabadon eresztem,
Eredj, és a kivel találkozol, mondd el,
Hogy ha megsértitek, mint fizet a székely.”

„És te az erdőnek megszentelt forrása,
Benned van egy páva és a legjobb apa,
A te neved legyen mindig Botos kútja. 
Ma is minden ember „Botos kútnak” hívja.

A Lübecz- és az Árgyus-
patak havasán, ahol egy 
magas sziklacsúcs feszül, 

hogy megkoronázza a szép tájat, 
mint jóféle fán a gyümölcs, va-
lósággal terem a büszke madár. 
A vadászairól volt híres a Karom 
alja, nem csoda, hogy a nagy Mar-
ti család címerén is ott tollászko-
dik a páva, a kedves székely falu 
meg erről a büszke teremtményről 
kapta a nevét: Páva

Ott élt Botos Péter, a vadá-
szok legjobbika. Éles volt annak 
a látása, mint a pávai Sólyomkő 
üregeiben kelt sólymoknak, a 
két karja meg erős, mint a való-
di pating. Jártak hozzá páváért a 
hegyeken túlról a szakállas kalu-
gyerek, sose csalatkoztak benne, 
mert szavatartó ember volt ő, 
Deborka nevű lánya meg olyan 

gyönyörű, mint a hasadó hajnal, 
s nem volt férfiú, aki nála ügye-
sebben kezelte volna a fegyvert. 

Egyszer kilenc csuhás érke-
zett a pávai havasra.

– Itt terem – mondták –, az 
aranyos madár – s avval borzosan 
és hallgatagon körülülték az ott 
gyöngyöző forrást. 

Oltotta az a szomjat betyárul, 
de ők nem kívánták egy csep-
pet sem a tiszta vizet. Morcosan 
azon törték a fejüket, miért töm-
jék Botos Péter zsebét, vadon élő 
madár a páva, nem eteti aranybú-
zával, nem itatja gyöngyharmat-
tal senki se, hogy fényesedjenek.

– Lám – néztek össze szigo-
rúan kilencen –, a tiszta égből 
potyog a páva.

Egy lőtt madár vágódott a 
csuhások közé, a forrás ágyából 

szétütötte a vizet. – Az ég aján-
déka – szökött talpra a kilenc 
kalugyer, s kezükben gyilkosan 
villant a kés. Botos Péter jajszó 
nélkül bukott a szép madár után 
a könnyező háromszéki kútra. 
Vére elkeveredett annak csillogó 
vizével. 

Így szól a pávai szomorú rege, 
s a forrást a mai szent napig Bo-
tos kútjának hívják egész Há-
romszéken. De Botos Deborka, 
a szépséges hajadon, Attila vére 
volt. Apját megbosszulni nem 
bízta másra. Villant, mint tüzes 
ostor, s a kilenc csuhás közül 
nyolc a keze által holt. 

– Neked – szólt a kilencedik-
hez a lány – meghagyom rongyos 
életed, hogy mondd el, mint fizet 
a székely annak, aki – akár meg-
gondolatlanul is – az életére tör. 

Ambrus Lajos

Botos kútja

Kicsi vagyok én
vezér leszek én
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén!



A FENYŐ TRAVEL 
Utazási Iroda

IRODAVEZETŐT 
KERES.

Elvárás:
◆ idegenforgalmi  
felsőfokú végzettség;
◆ angol és román nyelv 
tárgyalás szintű ismerete;
◆ 2 éves szakmai tapasztalat;
◆ előnyt jelent a foglalási 

rendszerek ismerete;
◆ határozott fellépés, ügyfél

centrikus hozzáállás.
Amit ajánlunk:
◆ versenyképes jövedelem;
◆ utazási lehetőség.

Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal 

június 29-ig 
a Fenyő Szálló titkárságán.

Eladó:
– raktárban használatos
polcrendszer;
– betongerendák 
és tartóoszlopok.

Kivitelezési munkát 
vállalunk 
a következő eszközökkel:
– buldoexkavátor; 
– állványrendszer;
– zsalurendszer;
– szennyvízszivattyú;
– vakológép;
– betonsimító (helikopter) és 

más betonmegmunkáló gépek;
– lapvibrátor;
– döngölő béka;
– áramfejlesztő;
– elektromos bontókalapács.

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

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

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

ELADÓ 2 szobás, 56 m2es tömb
házlakás Csíkszeredában, a Mihail 
Sa do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 
0749–142719. (22095)

ELADÓ garzonlakás. Telefon: 0753–
824514. (22110)

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

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

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

ELADÓ közművesített telek Csík
szeredában, az Apor Péter utcában. 
Telefon: 0747–230283. (22035)

ELADÓ 500 m2 telek Zsögödfürdőn. 
Telefon: 0721–681682, 0728–362597. 
(22024)

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

jármű

ELADÓ fekete, kombi Volkswagen 
Golf IVes, 1.4es, Euro 4es, sok ext
rával (ABS, szervo, klíma, légzsákok, 
négy elektromos ablak, központi zár 
távirányítóval, kipörgésgátló, elektro
mos tükrök), karc és rozsdamentes 
állapotban, frissen behozva Német
országból. Vállalok bármilyen tesztet, 
akár beíratást is. Irányár: 3200 euró. 
Telefon: 0734–415273, 0733–840369, 
0266– 334464. (22115)

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

ELADÓ két éves, 49 cm3es, D4S 
automata, négykapcsolásos robogó, 
51 620 kmben, 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, rende
lésre készített hálószobaszekrénysor, 
ágyneműtartós franciaággyal 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 kéztörlőgyár
tó gép, információkkal a gyártással és 
az eladással kapcsolatban. Ára: 1750 
euró. CSERE is érdekel drágább autó
val. 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 kWos 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 kgos 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 fülorrgégész 
szakorvos rendel Szé kely ud var helyen, 
a Templom utca 7. szám alatt, hét
főnként 16 órától. Előjegyzés a 0744–
269708as 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 21re,

NAGY GÁBOR

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

Fájó szívvel emlékezünk 2010. 
június 24re,

RAVASZ DEZSŐ

halálának 2. évfordulóján. A megem
lékező szentmise 2012. június 23-án 
19 órakor lesz a Szent Ágostontemp
lomban. Emléke legyen áldott, nyu
galma csendes! Szerettei. (22117)

Fájó szívvel emlékezünk

KOVÁCS BÉLÁNÉ
György Ágnes

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

„Lelkünk erősebb és maradandóbb, 
mint a kő és a fém.”

(M.S.)

ÁCS JÓZSEF

6 éve hagyott itt bennünket. Szerettei.

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.

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

(Juhász Gyula)

Fájó szívvel em
lékezünk 2010. június 
23ra, 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 hargitanépe

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 HARGAZ HARGITA GAZ Rt., 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gázhálózat bővítésének és a 
rácsatlakozások munkálatainak a befejezése című tervét, Csíkkozmás 
és Lázárfalva területén, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra 
között.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt 
nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csík-
szereda, Márton Áron utca 43. szám. (Fax: 310041; e-mail: office@apmhr.
anpm.ro)

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

hargitanépe

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.



Napról napra
SZABADIDŐ

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

Helytörténeti 
évfordulók

• Kilencven éve, 1922. június 22-én hunyt 
el Celldömölkön Göttmann Bódog alezredes, 
kerületi csendőrparancsnok-helyettes. Örspa-
rancsnok volt Csíkszeredában.

• Százhatvanöt éve, 1847. június 24-én 
született Szatmáron Felegyházi Antal termé-
szettudományi író, a székelyudvarhelyi Refor-
mátus Kollégium tanára. 

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 óra 
között dr. Héjja Adél tart sürgősségi fogorvosi 
ügyeletet a Nagyrét utca 12/A/4. szám alatt, 
Székelyudvarhelyen pedig dr. id. Mátyus Gyu-
la fogadja a betegeket a Nicolae Bălcescu utca 
37. szám alatt, 9–13 óra között.

Mű-teremtő

A Riehen Egyesület zsögödi székhelyén 
július 30. és augusztus 3. között Mű-terem-
tő kézműves nappali foglalkozást tartanak 
Bakó Klára képzőművész vezetésével és Boda 
Hajnalka segítségével. A gyerekek reggel 9 
és 3 óra között szakszerű irányítás mellett, já-
tékosan bontakoztatják ki kreativitásukat és 
alkotókészségüket, valósítják meg fantáziájuk 
szüleményeit. A tevékenységeket az egyesület 
tízóraival és ásványvízzel is támogatja. További 
információk és jelentkezés a programra: www.
asociatiariehen.ro, 0266–312479, 0753–
200701.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

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

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
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RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA
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programajánló

Évadzáró gálaműsor
Ma 19 órától Évadzáró gálaműsorral 

búcsúztatja a 13. évadot a Csíki Játékszín. A 
társulat által összeállított zenés est keretében 
ismertetik a közön-
ségszavazatok ered-
ményeit, odaítélik a 
közönségdíjakat és a 
társulat belső díjait. A 
Gálaműsoron zongo-
rán kísér Ráduj Gá-
bor, fellép a 25 éves 
ROLE Zenekar és 
más meglepetések is 
várják a közönséget. 

Előadás
A Csíkszeredai Rákóczi Szövetség szer-

vezésében prof. dr. Ra� ay Ernő történész 
Trianon és a Szabadkőművesség címmel 
tart előadást Csíkszeredában, a Sapientia – 
EMTE nagyaulájában ma 17 órától. Elsőd-
leges cél, hogy objektív, történeti tényekre 
támaszkodva betekintést nyerhessünk azok-
ba az okokba és következményekbe, amelyek 
Magyarországot érték az első világháborút 
követően. Második célkitűzésként a tria-
noni kérdéskör homályos és indulatokkal 
telített összefüggésrendszerének tisztázását, 
a trianoni kérdéskör magyar, nem magyar és 
szabadkőműves erők felelősségeire történő 
rámutatását tűzték ki.

Középbükk-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 

Egyesület vasárnap a gyógynövények meg-
ismerése céljából szervez túrát a Csíki-hava-
sokba, amelyre minden érdeklődőt szívesen 
vár. Túraútvonal: Csíkszereda – agyagfalvi 
borvízforrás – Középbükk-patak völgye – 
Vargák-pusztája – Csíkszereda. Indulás: va-
sárnap 9 órakor a Hargita Vendégváró épü-
lete elől. Megjegyzés: a túrára szombaton 21 
óráig lehet beiratkozni a 0745–107618-as 
telefonszámon. 

Városnapok Tusnádfürdőn
Városnapokat tartanak a hétvégén Tus-

nádfürdőn. A programban környezetvédel-
mi oktatás, turisztikai és ásványvíz-kiállítás, 
minifoci-bajnokság, főzőverseny, gyermek-
színház, tánccsoportok fellépése, László At-
tila-koncert, hagyományőrző műsor, Open 
Stage- és Echinox-koncert, illetve tűzijáték 
szerepel. 

Tűzoltónap Lázárfalván
A lázárfalvi Vulkán Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület és Csíkkozmás önkormányzata szer-
vezésében vasárnap tűzoltósági és kulturális 
rendezvényeket tartanak Lázárfalván. A prog-
ram 9 órakor a Faluház udvarán ünnepélyes 
megnyitóval kezdődik, melyet a Tuzson János 
fúvószenekar előadása követ. 9.45-kor adják át 
hivatalos keretek között a tűzoltószertárt, majd 
szentmise, Ábrahám Jakab grafi kai kiállítása, 
tűzoltóverseny, néptáncelőadás és bál szerepel 
a programban. 
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www.parapista.com

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

– Én... a sörrel!

para

Csíki Székely Múzeum 

Gyermekfoglalkozások, séta a vár kö-
rül, kávéházi hangulat, színházi elő-
adás, koncertek, éjszakai fi lmvetítés 

– kihagyhatatlan programokat kínál a Csíki 
Székely Múzeum június 23-án a Múzeumok 
Éjszakájára, mindezt ingyenesen.

Az idei év kiemelt témája a Mikó-vár 
története. A május közepe óta látogatható ál-
landó kiállítás most reggel 10-től éjfélig láto-
gatható. A Mikó-vár épületén végzett falku-
tatások eredményeiről interaktív vár körüli 
sétán tudhatnak meg többet az érdeklődők 
19 órától. A gyerekek számára múzeum-
pedagógiai foglalkozást ajánlanak délután 
4 és 7 óra között, játékos formában teszik 
értelmezhetővé a nap fő témáját. A gye-
rekprogramokban közreműködik a Csíki 
Anyák Egyesülete és a Pigmenta Csoport. A 
Mikó-vár színpadán 19 órától fellép a prog-
resszív zenét játszó Inocskányka. A zenekar 
tagjai: Karácson Zsolt – dobok, Krizbai 

Imre – gitár, Szakál Attila – basszusgitár.  A 
Múzeumok Éjszakája díszvendége Müller 
Péter Sziámi szövegíró-énekes. A koncert 
után éjszakai fi lmvetítés, a Très Courts Film-
fesztivál anyagából készült válogatás zárja a 
rendezvényt. 

A programok két másik helyszínen is 
zajlanak: a zsögödi Nagy Imre Galériá-
ban vendégszerepel a Kolozsvári Állami 
Magyar Színház a Megöltem az anyámat 
című előadásával 20 órától. Visky András 
drámájának előadói és egyben rendezői 
Albert Csilla és Dimény Áron színművé-
szek. Ugyanitt reggel 9 és este 7 óra között 
megtekinthető az életmű-kiállítás és 18 
órától a csíkszeredai képzőművészeti élet 
kialakulását bemutató előadáson vehetnek 
részt az érdeklődők. A Kossuth utcai galé-
riában Erdély virágai címmel nyílik tárlat a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
terepmunkájának fotóiból.

Múzeumok Éjszakája



Terasz
szabadidő

16. oldal |  2012. JÚNiUs 22., péNtek

Sorsoltunk!

A június 5–8. között megjelent skan di fel ad
ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszenttamási Bodó Évának 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv
vel jutalmazunk, valamint egyhavi Har
gita Népeelőfizetést nyert Ferencz Adél 
gyergyóremetei olvasónkjátékosunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Gloria Estefan – Havan
na – 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

hargitanépe

sudoku

kezdő szint
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