
homoródfürdő

Díjugratás és fogathajtás
Délceg lovak, díszes fogatok, látványos versenyszámok szórakoztatták tegnap délután 
mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy a mezei munkát vagy az otthon ülést hanyagolva

 Homoródfürdőre látogatnak, az immár hatodik alkalommal megszervezett 
Szent János Napi Fogathajtó Versenyre. > 6. oldal

Székelyföldi 
együttműködés 
„Első ránézésre azt gondolhat-

nánk, hogy a választások 
után megtorpanhat a szé-
kelyföldi együttműködés, 
ugyanis az RMDSZ elvesztette a 
Maros megyei tanács vezetését. 
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Isán István Csongor

Vizsgáznak 
a nyolcadikosok
Ma reggel kilenc órakor kez-

dődik meg a nyolcadiko-
sok záróvizsgája. A diákok 
többsége saját iskolájában 
írja meg dolgozatait, ame-
lyeket a megyében egyetlen javí-
tóbizottság értékel.

Novák károly Eduárd 
országos bajNok

Csíki kerékpáros- 
sikerek

Egyéni időfutamban a 2., me-
zőnyversenyben első helyen zár-

ta Novák Károly Eduárd az ország-
úti kerékpáros országos baj-
nokságot. A Tusnad Cycling 
Team sportolója először nyert 
hazai bajnokságot, célja továbbra is a 
londoni paralimpián az aranyérem.

útkarbaNtartás

Kevesebb pénzből 
tartósabb munkát
A június 21-i tanácsülésen kö-

zel féléves közbeszerzési el-
járásra tettek pontot a me-
gyei tanácsosok a megyei 
utak nyári karbantartási 
munkálatainak elindítását jóvá-
hagyó határozattal.

Ráduly folytatná, 
amit elkezdett 32Tűzoltónap 

Lázárfalván 4A promenád 
következik

hiRDetéSek
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> Bizonyíthatnak a Hargita megyei 
szalmakalap-készítők. A Magyar Állam-
vasutak Zrt. (MÁV) vezetőivel egyeztetett 
a hét végén Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, bemutatva a kőrispataki 
szalmakalaptípusokat. A megbeszélésen a 
Hargita megyei elnök javaslatára elvi meg-
egyezés született, miszerint a MÁV-alkalma-
zottak nyári egyenruhájának részét képező 
szalmakalapok készítésére másodjára is kiírt, 
június 28-i határidejű közbeszerzési eljáráson 
Hargita megyei vállalkozók is pályázhatnak. 
Ennek értelmében, a korábbi elképzelés sze-
rint kőrispataki vállalkozók is jelezték részvé-
teli szándékukat a közbeszerzési kiírásban, és 

készülnek a többi pályázó vállalkozással való 
megmérettetésre. Terveiket Hargita Megye 
Tanácsa is támogatja a pályázati dokumentá-
ció összeállításában nyújtott segítség révén. 
– Nem találok semmi kifogásolnivalót a 
székelyföldi szalmakalap-készítők részvételi 
szándékában. Az Európai Unió működési el-
vei ezt lehetővé teszik, Hargita Megye Taná-
csa pedig az elmúlt három évben éppen azon 
fáradozott, hogy hasonló lehetőségeket vív-
jon ki a hagyományos termékeket előállító 
helyi termelők és kézművesek számára. Ha 
tudunk minőséget biztosítani olcsón, ezáltal 
fenntartva egy hagyományos foglalkozást, 
miért ne tennénk? – mondta Borboly. 

> Tűzoltónap Lázárfalván. Fényesre 
sikált, piros, szirénázó tűzoltó-szerkocsik 
törték meg Lázárfalva csendjét tegnap 
délelőtt: a helyi Vulkán Önkéntes Tűzol-
tó Egyesület és Csíkkozmás Polgármesteri 
Hivatala közös szervezésében tűzoltóna-
pot tartottak. Az esemény a faluház ud-
varán kezdődött az ünnepélyes megnyi-
tóval, illetve a tűzoltószertár hivatalos át-
adásával, valamint az egyesület birtokába 
jutott új szerkocsik átvételével. Délben a 
falu között vonultak fel a tűzoltók, majd 
a sportpályán mérték össze ügyességüket 
az alcsíki tűzoltóalakulatok önkéntesei az 
alcsíki vándorkupa helyi fordulóján.hí
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Az Impex Aurora Kft. Csíkszereda

értesíti az érintetteket, hogy a Csíkcsicsó 634. szám alatt található 
FAFELDOLGOZÓ MŰHELY működtetéséhez a környezetvédel-
mi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos 
információk megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi 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 Környe-
zetvédelmi Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak fel-
tüntetésével.

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

ElkEzdődött a mEgyEi utak nyári karbantartása

Kevesebb pénzből 
tartósabb munkát

Először fordult elő a 2002-től 
óvodaként, majd 2003-tól is-
kolaként is működő, kizárólag 
értelmi sérült gyerekekkel fog-
lalkozó manó-tanoda életében, 
hogy kicsengetést tartottak. 
Pénteken délben a zsögödben 
működő intézmény öt végzőse 
búcsúzott el a tanodától.

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

Csengőszóra ballagtak ba-
tyujukkal a végzősök, a 
Gaudeamus akkordjaira 

vo nultak be az ünnepségnek helyet 
adó zsögödi kultúrházba, búcsúbe-
szédek, végzősöket köszöntő fiata-
labb növendékek, virágcsokrokat 
szorongató rokonok – külsőségei-
ben megszokott kicsengetési ünnep-
ség zajlott pénteken Zsögödben, a 
Manó-tanodában. A szokványostól 
mégis igen távol állt ez az ünnep, 
talán kicsit több volt a szemek sar-
kában megcsillanó könny, az el-el-
csukló hang: az értelmi sérült gyer-
mekekkel foglalkozó Manó-tanoda 
első rend végzőse – Blanka, Gellért, 
Anna, Annamária és Előd – búcsú-
zott az iskolájától, társaitól.

– Évekkel ezelőtt eszünkbe sem 
jutott, hogy valaha ilyen esemény-
re is sor kerül – mondta beszédé-
ben Illyés Ildikó intézményvezető, 
mikor jó tanácsokkal ellátva útjuk-
ra bocsátotta az öt ballagót.

Tarisznyájukba Sebestyén 
Ottó zsögödi plébános is tett egy 
üzenetet:

– A Jóisten álma, aki megál-
modott titeket, nagyon szép ró-
latok – mondta a búcsúzóknak, 
akik lelkesen tapsolták meg ki-
sebb társaik által az ő köszönté-
sükre betanult rövid mesejátékot, 
majd színpadra lépve, énekkel, 
verssel, tánccal búcsúztak az isko-
lától, ahová annak megalakulása 
óta rendszeresen jártak.

A Manó-tanodát annak idején 
a Caritas segélyszervezet indította 
egy sikeres pályázat nyomán, s ma 
már a taplocai Xantus János Álta-
lános Iskola részeként működik. 
Súlyosan értelmi sérült gyerme-
kekkel foglalkoznak itt, gyógy-
pedagógiai fejlesztés, logopédiai 

foglalkozás, gyógytorna zajlik 
az intézményben, de másodikos-
harmadikos szinten írni-olvasni is 
megtanítják a gyerekeket. 

A kicsengetés – amellett, hogy 
lezár egy időszakot – egy új korszak 
kezdetét is jelenti a ballagó ifjú éle-
tében. A Manó-tanoda végzőseinek 
viszont a képességeik, ezáltal a lehe-
tőségeik is igen korlátozottak, az 
őket nevelő szülőknek nem túl sok 
választási lehetőségük van, hogy 
hová is vegyék közösségbe felnőtt 
korú bár, de speciális foglalkozást 
igénylő gyermekeiket. Illyés Ildikó 
szerint a Manó-tanoda idei végzősei 
közül néhányan a sérült felnőttek 
Szent Ágoston nappali foglalkozta-
tójában kaptak helyet, 1-2 gyermek 
pedig a Szent Anna Speciális Iskolá-
ba mehet szakmát tanulni.

hirdetés

> Betöréssel gyanúsított fiatalok. Betöréssel 
gyanúsított kiskorúakat azonosítottak a csík-
szeredai rendőrök. A csíkszeredai 14 éves R. D., 
a 16 éves O. J., valamint a csíkszentgyörgyi 19 
éves G. R. a gyanú szerint június 14-ről 15-re 
virradó éjszaka betört egy csíkszeredai ház mel-
léképületébe, ahonnan 2000 lej értékben tulaj-
donítottak el különböző szerszámgépeket. Az 
eltulajdonított javakat a rendőrség visszaszol-
gáltatta a tulajdonosnak. A fiatalok szabadlábon 
védekezhetnek.

> Motoros balesetek. A hétvégén több köz-
úti baleset történt, két esetben robogósok, mo-
torosok voltak az áldozatok. Csütörtökön két 
gyergyóremetei fiatal – mindketten 17 évesek 
– Gyergyószentmiklós felől tartott Maroshévíz 
irányába, és mivel nem tartották be a követési 
távolságot, hátulról belerohantak egy szabá-

lyosan közlekedő szekérbe. A balesetben súlyo-
san megsérült a robogó utasa, a17 éves P. Z., a 
járművet vezető I. G. kisebb sérülésekkel meg-
úszta. Az okozott kár értéke 200 lej. Egy másik 
motoros balesetet Székelyudvarhelyen jegyeztek 
ugyanaznap: a helybéli 31 éves B. I. autójával 
balra tért, de nem vette észre a már előzésben 
lévő K. J. 38 éves motorost, elvágva útját. A 
motoros súlyosan megsebesült, megrongáló-
dott mindkét jármű, valamint egy villanyosz-
lop. Pénteken Farkaslakán történt közlekedési 
baleset – legalábbis erről értesítették a rendőrö-
ket. A helyszínre kiszálló rendőrök négy fiatalt 
találtak, akik közül a 18 éves P. S. azt állította, 
hogy átesett a járdát az úttesttől elválasztó lánc-
kerítésen. Később ugyanaz a fiatal jelentkezett 
a székelyudvarhelyi kórházban, mondván, hogy 
leesett a motorkerékpárról. Jelenleg a baleset kö-
rülményeit vizsgálja a rendőrség.

kék hírek

Sebestyén Ottó plébános köszönti az ünnepelteket. Útravaló fotó: balázs árpád

nEm szokványos ballagás

Első kicsengetés a Manó-tanodában

a június 21-i tanácsülésen kö-
zel féléves közbeszerzési eljá-
rásra tettek pontot a megyei 
tanácsosok a megyei utak 
nyári karbantartási munkála-
tainak elindítását jóváhagyó 
határozattal.

Néhány napja sikerült alá-
írni a kivitelezési szerző-
déseket, és bár nagyon 

kevés pénzből, 2,5 millió lejből 
gazdálkodhat a megyei önkor-
mányzat, máris elkezdték a mun-
kálatokat azokon a szakaszokon, 
amelyek állapota ezt megkövetel-
te – jelentette ki Borboly Csaba, 
a megyei tanács elnöke.

Zajlanak a munkálatok a DJ 
127 jelzésű megyei út Dit ró– 
Tölgyes szakaszán. Meg történt 
a kövezés, folyik a sán cok és 
átereszek kotrása. A dit rói ré-
szen még kátyúznak, a gyer-
gyó töl gyesi részen viszont már 
befejeződött a gödörtömés. Az 
orot vai út kövezése megtörtént, 
Bél borban és Hollósarkán most 
zajlik a kövezés.

Csíkban a hét folyamán befe-
jezik a Balánbánya–Csíkdánfalva 
szakasz kátyúzását a DJ 125 jelzésű 
megyei úton. Szintén a kivitelezési 
szerződés aláírása óta befejezték a 
Csiba–Csicsó szakasz kövezését a 
DJ 123E jelzésű megyei úton, illet-
ve a DJ 123 megyei úton Csinód 
térségében folyik 1,5 km kövezése, 
valamint 4 kilométeren földmun-
kálatok és sáncásás zajlik, továbbá 

dolgoznak Büdösfürdő felé vezető 
útoz is.

Udvarhelyszéken a héten be-
fejezik a DJ 131 jelzésű megyei 
út kátyúzását, illetve elkezdik a 
székelyszentkirályi híd javítását. 
Befejeződött a kövezés a DJ 134A 
megyei úton Kissolymos irányá-
ban, valamint a padkavágás Etéd 
felé. A forgalombiztonsági mun-
kálatokat illetően, Hargita Megye 
Tanácsának alkalmazottjai szere-
lik a DJ 137 és DJ 138-as megyei 
utak mentén a jelzőtáblákat.

A nyári karbantartással kap-
csolatosan Borboly Csaba új-
donsággal is szolgált, elmondá-
sa szerint hamarosan üzembe 
helyezik azt a speciális traktort, 
amelyet a megyei tanács az út-

széli növényzet kaszálására vá-
sárolt. Ezzel költséghatékonyab-
ban és jobban el lehet végezni a 
jobb látási viszonyokat biztosító 
munkálatokat – bocsátotta előre 
a megyeitanács-elnök, aki a kar-
bantartásra rendelkezésre álló 
szűkös pénzügyi keretet azzal 
indokolta, hogy az aszfaltozásra 
összpontosítanak, mert a rende-
sen felújított utat könnyebb kar-
bantartani.

Az aszfaltozásra összpon-
tosítanak, mert a rende-
sen felújított utat köny-
nyebb karbantartani.
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Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy 
a választások után megtorpanhat a székely-
földi együttműködés, ugyanis az RMDSZ 
elvesztette a Maros megyei tanács vezetését. 
Így nem lesz alkalom arra, hogy a három 
megye vezetői közös projekteket bonyolít-
sanak le. Szerintem a helyzet éppenséggel 
fordított. Eddig az RMDSZ vezette Maros 
megyét, azonban a székelyföldi együttműködésből va-
lahogy mégis kimaradtak. Meg jelentek az ünepi alkal-
makon, de nem vettek részt például a közös turisztikai 
imázsban, nem soroltak be a Székelyföld kifejezés mögé 
(a turisztikai rendezvényeken való közös szereplésnek 
köszönhetően a kifejezést már nem tekintik a román 
közbeszédben sem annyira tabunak). 

Az igaz, hogy a három székely megye vezetőinek 
nagy szerepe lehetet volna abban, hogy a Székelyföld 
az adott korlátok között egységesüljön, ám valahogy ez 
nem működött Maros megyével (Hargita és Kovászna 
megye esetében annál inkább). Most, hogy éppen az et-
nikai diskurzus elvetése nyomán a Maros megyei szerve-

zet nagyon gyenge eredményeket ért el, lehetőség nyílik 
arra, hogy megvalósuljon az együttműködés. Elsősorban 
a választási eredményekből le kell vonni a konzekvenci-
ákat. Például azt, hogy a székelyföldi emberek szeretik, 
ha választott vezetőik csak rájuk támaszkodnak, és en-
nek a közösségnek az érdekeit vállalják fel. Olyan veze-
tőket lehet most a Maros megyei szervezet élére is állíta-
ni, akik hajlandók besorolni a Székelyföld-diskurzusba. 
Éppen azért, mert erre van igény a választók részéről. 
Nincs Maros megyei vezetés, de az ügynek van egy sok-
kal erősebb szövetségese: a megye magyar lakossága.

Végre be lehet vonni őket is abba a közbeszédbe, 
ami Hargita és Kovászna megyében folyik. Bevonha-

tók azokba a projektekbe, amelyek itt sike-
resek, anélkül, hogy a választott vezetőik 
különböző álindokok mentén aggályokat 
fogalmazzanak meg ezekkel szemben. Most 
nyugodtan lehet teljesen őszintén beszélni az 
alternatívákról, a lehetőségekről és az egész 
kérdés tetjéről: megmaradásról és gyarapo-
dásról a saját elképzeléseink szerint. És ez 

nemcsak lehetőség, hanem kötelesség is. Maros megye 
vezetését, de még Marosvásárhelyt is vissza lehet nyer-
ni, ha egy erős, egységes és öntudatos magyar közösség 
épül újra ott. Ezt azonban meg kell alapozni, és abból 
kell kiindulni, amit a választópolgárok üzentek: egy-
ség, hitelesség és magyar öntudatra alapozott jövőkép. 

Székelyföldi együttműködés 
                       NÉZŐPONT  Isán István Csongor
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Ráduly folytatná, amit elkezdett

TÁRLATNYITÓ LÁZÁRFALVÁN

Ábrahám Jakab hazatérése
Bár hosszú és termékeny mű-
vészi pályája során több mint 
kétszáz egyéni és csoportos ki-
állításon vett részt, a lázárfalvi 
tárlat egyike a legfontosabbak-
nak – hangsúlyozta az Ábrahám 
Jakab munkáiból összeállított 
gyűjteményes kiállítás tegnapi 
megnyitóján Sarány István.

HN-információ

A lázárfalvi művelődési ház-
ban először mutatkozott 
be képzőművészeti alko-

tásaival Ábrahám Jakab gra� kus. 
A Brassóban élő és alkotó művész 
idén augusztusban tölti 60. élet-
évét, ez alkalomból pedig gazdag 
életművéből válogatott jelleg-
zetes, egy-egy alkotói korszakot 
meghatározó alkotást, a diákko-
rában készített zsengéktől a pár 
hónapja született remekművekig.

A népes hallgatóságot és a saját 
közössége által ünnepelt művészt 
Bodó Dávid, Csíkkozmás község 
polgármestere köszöntötte, majd 
lapunk munkatársa, Sarány István 
ismertette a gra� kus életpályáját, 
munkásságát, bemutatva Banner 
Zoltánnak a művészről írt kis-
monográ� áját is. Méltatásában 
a népmesebeli kisebbik legény-
hez hasonlította a Lázárfalvát 

kisgyerekként elhagyó Ábrahám 
Jakabot, aki most tudással, ta-
pasztalattal, elismert művészként 
tér vissza szülőfalujába. Abba a 
faluba, abba a közösségbe, amely-
nek hangulatai, képi lenyomatai 
sűrűn fellelhetők a művész mun-
kásságában. 

A tárlatnyitó résztvevőit a leg-
avatottabb személy, maga a mű-
vész vezette végig a kiállításon, 
emlékeket elevenítve fel.

Letették az esküt szombaton 
Csíkszereda új tanácsosai, il-
letve a régi-új polgármester, 
Ráduly Róbert Kálmán. Az ala-
kuló ülésen az alpolgármeste-
reket is megválasztották: újabb 
megbízatást kapott Antal Attila 
és Szőke Domokos. 

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

Tizenhárom RMDSZ-es, 
két MPP-s, két EMNP-s 
és két USL-s tanácsosból 

áll Csíkszereda új önkormányzati 
testülete, amelynek tagjai a szom-
bat délelőtti alakuló ülésen tették 
le az esküt. Az USL-nél volt válto-
zás a június 10-i választási listához 
képest, a listavezető Andrei Jean 
Adrian visszalépése után ugyanis 
a harmadik helyen álló Chindea 
Traian jutott mandátumhoz. Az 
MPP egyik tanácsosának, Bokor 
Mártonnak nem igazolták a man-
dátumát, ő ugyanis igazolatlanul 
hiányzott az ülésről, így minden 

bizonnyal a következő tanácsülé-
sen igazolják mandátumát. 

Az alakuló ülésen tette le az 
esküt Ráduly Róbert Kálmán, a 
megyeszékhely újraválasztott pol-
gármestere is, ám mielőtt kezét az 
Alkotmányra és a Bibliára tette 
volna, még régi polgármesterként 
megköszönte az előző testület tag-
jainak munkáját, név szerint em-
lítve mindazokat, akik az elmúlt 
négy évben tanácsosok voltak, 
idén viszont nem indultak újabb 
mandátumért vagy a szavazás ered-
ménye nem volt számukra e téren 
kedvező. Nagy veszteségként emlí-
tette Szikszai Lászlót, akit felkért, 
hogy urbanisztikai kérdésekben 
ezután is legyen a segítője. 

– Az elmúlt négy évben nem 
a magamutogatás és az egymásra 
mutogatás volt a fő irányvonal, 
hanem az együttműködés – fo-
galmazott Ráduly, aki azt mond-
ta, az elkövetkező években is a ko-
operáció jegyében megvalósított, 
mértéktartó fejlesztés lesz a célja.

Az új testület tagjaihoz is 
szólt, azt mondta, szeretné, ha az 
MPP-frakcióval az előző ciklus-
hoz hasonló jó együttműködést 
alakíthatna ki, de az USL-vel való 
közös munkában is bízik, ami pe-
dig az Erdélyi Magyar Néppártot 
illeti, annak csupán egyik taná-
csosához, Tőke Ervinhez intézett 
pár szót, a frakció másik tagját, 
Soós Szabó Klára tanácsost nem 
említette meg. 

– Nagy változásokra nem 
látok okot, ugyanaz maradok, 
aki voltam, és ugyanazokkal sze-
retnék együttműködni, akikkel 
eddig is: Antal Attilával és Szőke 
Domokossal – jelentette ki. – Ma 
sem vagyok meggyőződve arról, 
hogy jól döntöttem, amikor a 
folytatás mellett döntöttem, de 
ha a városnak szüksége van rám, 
amíg bírom, megyek előre – zárta 
a beszédét Ráduly Róbert Kál-
mán, majd Csíkszereda megvá-
lasztott polgármestereként letette 
az esküt. 

HIRDETÉS

Ráduly Róbert Kálmán leteszi a hivalati esküt. Együttműködést szeretne FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD



Ma reggel kilenc órakor kez-
dődik meg a nyolcadikosok zá-
róvizsgája. A diákok többsége 
saját iskolájában írja meg dol-
gozatait, amelyeket a megyében 
egyetlen javítóbizottság értékel.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Tíz-tíz tételvariánst dolgozott 
ki a nyolcadikosok záróvizs-
gájára az oktatási minisztéri-

um. Ezekből húzzák ki ma reggel azt, 
amelyet aztán interneten közölnek a 
vizsgaközpontokkal és a tanfelügye-
lőségekkel. 

Az oktatási minisztérium köz-
leménye szerint a tételek megfelel-
nek azoknak a mintáknak, ame-
lyek alapján a diákok készültek. 
Minden tétel nehézségi foka kö-
zepes, és úgy állították össze azo-

kat, hogy két óra alatt meg tudják 
oldani a diákok. Miután a diákok 
befejezték a vizsgát, a minisztéri-
um közli a  http://subiecte2012.
edu.ro honlapon a tételt, vala-
mint követelményrendszert, ami 
alapján javítanak a tanárok. 

Idén miniszteri rendelet ér-
telmében be kellett kamerázni 
azokat a termeket, ahol a diákok 
megírják dolgozataikat, valamint 
azokat is, ahol a vizsgáztató bizott-
ságok informatikusai leveszik és 
sokszorosítják a tételeket.  A vizs-
gatermek ajtajára kifüggesztik az 
ott vizsgázók névsorát, valamint 
a figyelmeztetést, hogy semmiféle 
segédanyagot vagy mobiltelefont 
nem szabad bevinni a terembe. 
Akit puskázáson fognak, kizárják 
a vizsgáról, dolgozatára automati-
kusan egyest kap.

Ma románból, holnap magyar-
ból, szerdán pedig matematikából 
írnak a nyolcadik osztályt végzett 
diákok. A záróvizsgát nem ismétlik 
meg, mindenkinek azt a jegyet ve-
szik figyelembe a kilencedik osztály-
ba való felvételinél, amit most kap, 
függetlenül attól, hogy az átmenő 
jegy-e vagy sem. A három tantárgy-
ból kapott jegy átlaga és az V–VIII. 
osztály átlaga alapján számítják ki a 
felvételi jegyet. 

Öt fúvószenekar, több mint 
kétszáz zenész jött össze kö-
zös zenélésre szombaton a 
csík szentsimoni kultúrházban. 
A II. Alcsíki Fúvóstalálkozót 
az idei házigazda, a Csík szent
si moni Ifjúsági Fúvószenekar 
szervezte a Szent László Na-
pok keretében.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hangolt zenekar a színpadon, 
hangszereiket próbálgató, 
az egész kultúrotthont be-

lakó további négy zenekar, ünnepre 
vasalt egyenruhában, fúvósjelvényt 
viselve várt a kezdésre érkezésemkor. 
A Szent László Napok keretében 
szombaton megszervezett II. Alcsíki 
Fúvostalálkozóra öt településről 
érkeztek rézfúvósok: Bánkfalva, 
Csíkszentgyörgy, Csíkszentmárton, 
Újtusnád és Csíkszentsimon zene-
kara lépett színpadra. A több mint 
kétszáz zenész két zenei mű közös 
előadásában is összehangolódott: 
Bachó István Sólyom madár indu-
lója, valamint a találkozón is jelen 
lé vő Bán László, a Magyar Fúvós-
zenei és Mazsorett Szövetség tagja 

által jegyzett Stadtmarschot, vagyis a 
Városi indulót adták elő közösen. Az 
együttessé összeforrt több mint két-
száz zenész játéka a vezénylő Sándor 
Árpád, a Csíkszentsimoni Ifjúsági 
Fúvószenekar karnagya, valamint 
Bán László egy-egy apró mozdulatá-
ra hangorkánnal töltötte be a teret, a 
hallgatóság nem csekély örömére.

Sándor Árpád kérdésünkre 
válaszolva elmondta, körvona-
lazódik az idénre tervezett, fúvós 
hangszereken játszó zenészek to-
vábbképzését szolgáló szervezett 
szentsimoni tábor.

– Július 16–22. között tartjuk 
a tábort, amelyre az országból ér-
kező tanárok mellett magyaror-
szági szakembereket, oktatókat 
is hívtunk, kedvcsinálóként meg-
említeném Berki Sándor kürtös, 
Király Tibor klarinétos, Török 
József tenor kürtös és Adamik 
Gábor tubás nevét. Nyolcvan, 
kilencven zenész részvételére szá-
mítunk. A részvételi díj 170 lej 
fejenként egy hétre, ez magában 
foglalja a teljes ellátást – tudtuk 
meg a fúvószenei tábor részleteit 
Sándor Árpádtól.
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> Ökomagatartás – díjazták a diáko-
kat. Az Infomediu Europa című folyóirat, 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséggel és a Környezetőrség Hargita 
Megyei Felügyelőségével partnerségben 
szervezte meg az Ökomagatartás = Fele-
lősség, Információ, Cselekvés című projekt 
díjátadó ünnepségét. A kezdeményezés 
a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát 
hivatott tudatosítani a versenyre bene-
vezett Hargita megyei I–VIII. osztályos 
tanulókban. I. Műanyag palack, papír, 
csomagolóanyag kategória díjazottjai:  
1. helyezett a Csíkszeredai Liviu Rebreanu 
Általános Iskola, nyereménye egy kirán-

dulás a buzăui székhelyű GreenWEEE 
vállalathoz, a RoRec Romániai Újra-
hasznosítási Egyesület felajánlásával; 2. 
helyezett a Székelyudvarhelyi Tompa 
László Általános Iskola, nyereménye egy 
kirándulás a buzăui székhelyű GreenTech 
vállalathoz, a RoRec Romániai Újrahasz-
nosítási Egyesület felajánlásával; 3. helye-
zett a Siménfalvi Marosi Gergely Általá-
nos Iskola, nyereménye egy kirándulás a 
buzăui székhelyű GreenTech vállalathoz, a 
Heineken Rt. Gondolkozz Zölden Alapít-
ványának felajánlásával. Az Elektromos, 
elektronikus és háztartási elektronikus hul-
ladékok kategória díjazottjai: 1. helyezett: 

a Maroshévízi Sfântul Ilie Általános Isko-
la, nyereménye egy számítógép a RoRec 
Romániai Újrahasznosítási Egyesület fel-
ajánlásával; 2. helyezett a Siménfalvi Ma-
rosi Gergely Általános Iskola, nyereménye 
egy videoprojektor a RoRec Romániai 
Újrahasznosítási Egyesület felajánlásával. 
A Rajz- és makett kategória nyerteseinek 
a díjakat az ECO–X Kft. ajánlotta fel. 
A rajz kategória nyertesei: 1. helyezett: 
Stoian Andrea, a Maroshévízi Sfântul Ilie 
Általános Iskola II. osztályos tanulója, nye-
reménye egy videojáték; 2. helyezett: Vaga 
Bogdan, a csíkszeredai Liviu Rebreanu 
Általános Iskola III. osztályos tanulója, 

nyereménye egy festőkészlet; 3. helyezett: 
Pătraşcu Claudia, a csíkszeredai Liviu 
Rebreanu Általános Iskola III. osztályos 
tanulója, nyereménye egy rajzfüzet és víz-
festékkészlet. Makett-kategóriában 1. he-
lyezett a Maroshévízi Sfântul Ilie Általános 
Iskola VII. A osztálya, nyereményük egy 
nyomtató; 2. helyezett a Csíkszeredai Liviu 
Rebreanu Általános Iskola V. B osztálya, 
nyereményük egy rádiós CD-lejátszó; 3. 
helyezett: a Borszéki Zimmethausen Iskola 
VI. A osztálya, nyereményük egy futball-, 
illetve egy kosárlabda. A projekt második 
szakasza 2012. szeptember 10.–november 
25. között zajlik.hí
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Ma az idegennyelvvizsgával foly-
tatódik az érettségi. Azoknak a 
diákoknak, akik rendelkeznek 
elismert nyelvvizsgával, nem kell 
érettségire állniuk az illető idegen 
nyelvből. Az érettségizők jövő hé-
ten kezdik az írásbeli próbákat. 

Vizsgáznak a nyolcadikosok

A Majláth Gusztáv Károly tér felülnézetből. Haladnak az építők fotó: balázs árpád

Ezen a héten még a Szabadság 
téren van a munkafront, de a hét 
végétől már a promenádot ve-
szik célba. Csíkszeredában, az 
integrált városfejlesztés kereté-
ben megvalósuló térrendezés a 
Romtelecom épülete előtti sza-
kaszon folytatódik jövő héttől, 
a gyalogos és autósforgalom a 
kétirányúan megnyitott túloldal-
ra kerül át.

D. B.

ASzabadság tér átépítése és 
burkolása, illetve a villa-
mossági szerelési munká-

latok zajlanak jelenleg, a borvízkút 
körül szükséges elemek elhelye-
zése, valamint a fák ültetése még 
hátravan – kezdte a csíkszeredai 
közterületek rehabilitációját célzó 
munkálatok jelenlegi állapotának 
vázolását Tövissi Zsolt.

A projekt tervezője megje-
gyezte, az építő innen egy hét 
múlva átköltözne a Romtelecom 
előtti térre, tehát a promenáddal 
folytatja a munkát. Ezzel párhu-
zamosan a Majláth Gusztáv Ká-
roly téren ugyanaz a jellegű mun-
ka folyik, mint a Szabadság téren, 
kisebb fáziseltolódással. De ott is 
már a tárgyak, keretek, a szökőku-
tak kávái elkészültek.

– A kis parkocskában a színház 
mellett már letették a kőburkola-
tot, a termőföldet is elhelyezték, s 

a világítótestek jó része a helyére 
került – sorolta a megvalósításo-
kat Tövissi.

Az integrált városfejlesztési 
terv részeként végzett térrendezé-
si munkálatok tervezőjétől azt is 
megtudtuk, hogy a Petőfi utca fel-
ső részének felújítását azután kez-
dik, miután a promenád első sza-
kaszát, a Szabadság teret átadják.

A tér burkolásának kilencven 
százalékát elvégezte az építő, min-
denféle épített elem struktúrája – 
padok, ivókút, forrás környéke, lép-
csők, támfalak, drének és minden-
féle alépítmény, ami a rétegrendhez 
szükséges (ballasztréteg, stabilizált 
kavics stb.) a helyére került.

Buzogány Károly is megerő-
sítette a tervező által elmondot-
takat, miszerint a hét végétől a 
promenád bontása, majd építése 
kezdődik.

– Ezt megelőzően le kell zárni 
a telefonszékház és a főtér sarka 
közötti részt, az autós- és gyalo-
gosforgalmat átirányítják az orto-
dox templom és a Sapientia előtti 
két sávra, két irányban zajlik majd 
ezen a részen a közlekedés, az ott 
kiképzett parkolóhelyeket is fel-
áldozzák a munkálatok idejére – 
vetítette előre az építő.

Buzogány Károly elmondása 
szerint a promenáddá alakuló ré-
szen is felbontják a burkolatot, ez 
a szakasz is új burkolatot kap.

KILENCvEN SzázALéKbAN ELKéSzüLt  
A CSíKSzEREdAI SzAbAdSág téR buRKoLAtA

A promenád következik

FúvóSoK tALáLKoztAK SzENtSImoNbAN

Kétszázan fújták a rezet

Öt fúvószenekar játszott egyszerre. Összhang fotó: darvas beáta



A fiatal, pályakezdő színész Kiss 
Bora és a Csíki Játékszín alapító 
tagja, Kosztándi Zsolt – aki az el-
múlt tizenhárom évben oszlopos 
tagja volt a társulatnak – kapta 
idén a közönség által a legjobb 
színésznőnek és színésznek ado-
mányozott díjat. A színház vezetői 
már összeállították a jövő évad 
repertoárját: a nyári szünetet kö-
vetően egy szatirikus vígjátékkal, 
Tasnádi István Othello Gyulahá-
zán című átiratával lép színre a 
társulat.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A z idei évadban az Örkény 
István Tóték és Jókai Mór 
Gazdag Szegények című 

darabjait maga mögött hagyva, 
a Parászka Miklós rendezésében 
színpadra állított Móricz Zsigmond 
Búzakalász című előadása nyerte el 
a közönség szavazatainak többségét, 
így ez a színmű lett az év legnépsze
rűbb produkciója.

Hasonlóan alakult a legjobb szí
nészre és színésznőre leadott szava
zatok aránya is, hiszen a Búzakalász 
című előadás főszereplői, Kosztándi 
Zsolt és Kiss Bora minősült az évad 
legjobb színészének.

Az intézmény vezetője kérdé
sünkre elmondta: egyetért a nézők 
választásával, hiszen Kiss Bora – 

amellett, hogy teljes mértékben a 
színjátszás elhivatottja – művészi 
teljesítménye mögött nagyon sok 
és komoly munka áll. Kosztándi 
Zsolt pedig méltán kiérdemelte a 
megtisztelő közönségdíjat a Búza-
kalász főszerepében nyújtott alakí
tásáért. 

– Nem gondoltam arra, hogy 
egyáltalán az én nevem is szóba ke
rülhet, meglepődtem és zavarban 
vagyok. Szeretek itt lenni a szín
házban, talán az a valóság, amit itt a 
színpadon megteremtünk, közelebb 
áll a szívemhez, mint a kinti élet – 
mondta a díjkiosztó után Kiss Bora 
színésznő.

A szintén közönségdíjas Kosz
tándi, a Csíki Játékszínnél eltöltött 
tizenhárom év alatt most először 
kapta meg a közönség szavazatainak 
többségét. Saját bevallása szerint 
szakmai pályájának legsikeresebb 
pillanata dr. Árvai Kiss Endre pol
gármester alakjának megformálása.

– Úgy tűnik, ilyen sokat kellett 
várnom ahhoz, hogy a tapsrend után 
is azt érezzem a színpadon, hogy sze
retném továbbjátszani a darabot, 
újra és újra megismételve. Ehhez a 
sikerhez természetesen egy jó part
ner és rendező is kellett – nyilatkozta 
a színész.

A Csíki Játékszín társulata már 
közzétette jövő évi repertoárját, az 
Othello Gyulaházán szatirikus vígjá
ték után, a budapesti Operettszínház 
rendezője, Somogyi Szabolcs érke
zik Csíkszeredába, aki egy Tolcsvay 
Lászlómusicalt, a Charles Dickens 
Karácsonyi ének műve alapján írt 
Isten pénzét rendezi a társulatnál. 
A nagyszínpadi előadások mellett 
természetesen továbbra is szerepel 
a műsorfüzetben három gyermek
előadás, illetve újabb bábszínházi 
produkcióval is készül az intézmény. 
A részletes repertoár már megtekint
hető a színház honlapján, a www.
csikijatekszin.ro címen. A színház
bérleteket augusztus 1jétől válthat
ják meg az érdeklődők az intézmény 
jegypénztáránál. 
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ÉvAdZáró A CsíKI JáTÉKsZínnÉl

Kiosztották a közönségdíjakat

sZÉKelyföldön A MAGyAr neMZeTI fIlhArMOnIKus ZeneKAr

Felejthetetlen zenei élmények 

Erdélyben koncertezett az el
múlt héten a budapesti Ma
gyar Nemzeti Filharmoni

kus Zenekar. A világhírű együttes 
erdélyi körútjának harmadik hely
színe volt Csíkszereda, korábban 
Nagyszebenben és Marosvásár
helyen, városunk után pedig Sep
siszentgyörgyön, Kolozsváron és 
Nagyváradon vendégszerepelnek. 
Ez a koncertkörút egy nagyobb 
szabású, Kárpátmedencei körút 
része: előbb május 6–8. között Fel
vidéken: Kassán, illetve Kárpát
alján: Ungváron és Lembergben 
léptek fel; erdélyi körútjuk után 
pedig még a Vajdaságban: Szabad
kán lépnek fel.

Ezekben a helységekben több
nyire  hasonló műsorral állnak szín
padra. A két magyar szerző, Bartók 
Béla (1881–1945) és Kodály Zol
tán (1882–1967) mellett minden 
városban az adott ország többségi 
nemzete neves képviselőjének mű
vét tűzték/tűzik műsorukra. Ná
lunk George Enescu (1881–1955) 
I. román rapszódiája hangzott el. 
Kivételt képezett Marosvásárhely, 
ahol Enescu helyett Csíky Boldizsár 
(*1937) A hegy című műve, illetve 
a Concerto helyett Bartók Béla III. 
zongoraversenye szerepelt a hang
versenyen (a zongoránál ifj. Csíky 

Boldizsár /*1968/ játszott). Kassán 
a változó mű Ján Cikker (1911–
1989) Olasz balettzene című alko
tása, Ungváron és Lembergben pe
dig Myroslav Skoryk (*1938) Kár
páti Concertója volt. Szabadkán 
Enescu rapszódiája helyett Stevan 
Hristić (1885–1958) szerb zene
szerző Ohridi legenda című balett
jéből 1954ben készített zenekari 
szvitje hangzik majd el.

A csíkszeredai hangverseny, 
amely számomra feledhetetlen él
ményt nyújtott, magáért beszélt! 
A zenekar érdemeiről nem kell 
szólnom. A nemzetközi hírük és 
elismertségük mindezt megerősíti, 
aki pedig elment a kedd esti hang
versenyükre, nem csalódott ebben. 
Olyan pihentető, magától értetődő 
volt az egész. Nem kellett a fülnek 
korrigálnia, minden a helyén volt! 
Néhol – sajnos –„szembetűnt”, 
hogy egyáltalán nem segítette őket 
a terem rossz akusztikája. A sok 
drapéria és a magas zsinórpadlás 
nagyon visszafogta a hangot. Ennek 
ellenére, a lehetőségekhez képest ki
finomult hangzást produkáltak.

Tökéletesen trenírozott zeneka
ri muzsikusokat hallhattunk a szín
padon. A tökéletes tréning viszont 
az előadás rovására is ment: gyako
ri, hogy ha valamit rendíthetetlen 

pontossággal játszanak, elvész a 
lélek, a közvetlenség belőle: ezúttal 
is ezt éreztem a színpadról. Minden 
a helyén volt, az adott hangszercso
portok tökéletesen adták át/vették 
át a stafétát, a hangerőviszonyok, 
arányok helyesek voltak: csak épp 
hiányzott belőlük a felszabadultság, 
az öröm, a lelkesedés!

Az este hallott három szerző kö
zül egyikről sem beszélhetünk anél
kül, hogy figyelembe ne vennénk, 
mennyire együtt éltek a népzené
vel. Életművük nagy hányadában 
mindhárman a népdalból indultak 
ki, azt építették bele saját nyelveze
tükbe, „zenei anyanyelvükké” tet
ték azt. Mindhárom mű ízigvérig a 
népdal világában fogant alkotás.

Az I. román rapszódia Enescu 
fiatalkori alkotása, a mű 1901ben 
keletkezett, és 1903ban, Bukarest
ben mutatták be. Ízigvérig román 
zene; az egy időben keletkezett két 
rapszódia közül, bemutatása óta 
ez a népszerűbb darab. A húszéves 
szerző a zeneszerzői képességei tel
jében komponálta művét, amelyet 
teljes mértékben áthat a román 
népzene: a rapszódia során több 
dallamot is felsorakoztat, szomo
rút, vígat, melankolikust, vágyako
zót, amelyeket variációs formában 
építi be alkotásába.

Kodály a Galántai táncokkal 
fiatalkorát meghatározó helyszí
nének, a felvidéki Galántának állít 
emléket, amint írja: „Galántán töl
tötte a szerző gyermekkora legszebb 
hét esztendejét. Híres volt akkor a 
galántai banda, Mihók prímás alatt. 
De még híresebb lehetett száz évvel 
azelőtt. 1800 táján Bécsben több 
füzet magyar tánc jelent meg… Ma 
már hírmondó sem maradt belő
lük. Hadd folytassa ez a kis mű a 
régi galántai hagyományt.” (Előszó 
a Galántai táncok partitúrájához.)

A mű 1933 nyarán keletkezett, 
és ugyanez év október 23án, a 
Budapesti Filharmóniai Társaság 
nyolcvanéves fennállásának ünne
pén mutatták be. Lendületes ver
bunkos zene, megmutatva annak 
melankolikus és vidámabb, vér
pezsdítő dallamait egyaránt. Két 
forrásból merít Kodály: egyrészt 
gyermekkori élményeiből, amikor 
Galántán együtt ismerte meg a 
parasztzenét, a népies műdalokat 
(amelyet a fent említett cigányban
dák is műveltek), illetve a magas 
műzenét – innen a mű hangulata; 
másodrészt pedig az 1920as évek
ben megtalált galántai verbunkos
gyűjteményekből (amelyek a fent 
említett magyar táncokat tartal
mazzák): ezek adták a táncrondó 

zenei alapanyagát. A mű kódája 
pedig emléket állít a cigánybandák 
előadói stílusának is: a záró szakasz 
sodró tempója, improvizatív jelle
ge, önfeledt táncos lendülete ma is 
meghatározza a muzsikált táncren
dek végét.

Bartók Concertója elemen
táris erővel hatott! Az 1943ban, 
Szergej Kuszevickij (1874–1951; 
a Boston Symphony Orchestra ak
kori karmestere) alapítványa részé
re komponált mű belső feszültsége, 
drámája – egyben Bartók eszméje 
(amit a műsorfüzet is idézett): „…a 
népek testvérré válásának eszmé
je…” – a tételek szinte megszakítás 
nélküli előadása révén határozottan 
érvényesült. Főképpen az utolsó 
tétel záró forteszakasza előtti pia
norészben, ahol a korábbi tételek 
témái felsorakoztak egymás után. 
Néhol szinte észrevehetetlen volt 
az átmenet a két tétel között: ez az 
attacajelleg leginkább a harmadik 
és negyedik váltásakor érvényesült.

Bízok abban, hogy a zenekar a 
későbbiekben is ellátogat Csíksze
redába, hogy gazdagítsa szimfo
nikushangversenyélményünket! 
Visszatérő együttesként muzsiká
juk remélhetőleg még több avatott 
fület érint majd meg!

Cs. Szabó András

Jelenet a Búzakalászból. Sikersztori

A Csíki székely Múzeum vendégeként mutatták be a 
Zsögödi Nagy Imre Galériában a Kolozsvári Állami Magyar Szín
ház Visky András drámáját, a Megöltem az anyámat című előadást. 
A kolozsvári színház előadása a Csíki Székely Múzeum által szer
vezett Múzeumok éjszakája című program keretében volt látható 
Csíkszeredában. Visky András a kilencvenes évek elején, egy inté
zeti gyerekekkel foglalkozó ismerőse révén találkozott azzal a lány
nyal, akit anyja a kórházban hagyott, és akinek története megihlet
te, így született meg előbb prózaként, majd színműként Bernadett 
története. Bernadett több árvaházban nevelkedett, a leginkább 
meghatározó számára a marosludasi volt, ahol a nevelők fegyelme
zésképpen a gyerekek nyelvére csipeszt akasztottak. Itt játszódik 
a történet. A lány élettörténetében az identitáskeresés a meghatá
rozó. „Visky András szövegéről közel két éve beszélgetünk, gon
dolkodunk, vitázunk. Az identitásjátékként meghatározott szöveg 
bennünket is identitásjátékba sodort: Bernadett és Csipesz talál
kozásainak keresése közben nemcsak színészként, hanem rendező
ként, dramaturgként, díszlet és jelmeztervezőként is próbára kel
lett tennünk magunkat” – vallják az alkotók, a csíkszeredai Albert 
Csilla és Dimény Áron.
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Körkép
homoródfürdő

Díjugratás és fogathajtás

társadalom

Délceg lovak, díszes fogatok, lát-
ványos versenyszámok szórakoz-
tatták tegnap délután mindazokat, 
akik úgy döntöttek, hogy a mezei 
munkát vagy az otthon ülést ha-
nyagolva homoródfürdőre láto-
gatnak, az immár hatodik alka-
lommal megszervezett Szent Já-
nos Napi Fogathajtó Versenyre.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Agyülekező gomolyfelhők 
és a kora délutáni zápor 
ellenére sikeres volt az 

immár hagyományossá vált, ha-
todik alkalommal megszervezett 
János napi fogathajtó verseny 
Homoródfürdőn. A kápolnási 
közbirtokosság tulajdonában 
levő, Földvárként ismert terüle-
ten felszerelt korszerű fogathajtó 
és díjugrató pályán mutathatták 
be rátermettségüket a különböző 
fogatok és lovak gazdái, fogathaj-
tói és segédeik.

A vihar ígéretét hordozó eső-
felhők megjelenése ellenére a ren-
dezvényre több százan vonultak 
ki, telepedtek le a felállított sát-
rak árnyékába, ahonnan jó rálá-
tás nyílt a pályára, amin szebbnél 
szebb lovak és fogatok vonultak 
fel sorjában, hogy később több-
kevesebb sikerrel vegyék az aka-
dályokat, a nagyérdemű szóra-
koztatására.

A látványos megmérettetés 
díjugratással kezdődött: négy fia-
tal hölgy lovas mérhette össze tu-
dását. A lovak és lovasaik látszólag 
sikeresen vették a felállított aka-
dályokat, hiszen csak néha-néha 
rezzentek a lécek az ugrások nyo-
mán. Az ember és ló együttműkö-
dése látványos formát öltött, a kö-
zönség a díjugratásokat vastapssal 
jutalmazta.

A fődíjat Ferencz Katalin 
csíkszeredai lovas vihette haza, 
aki a versenyen 410 pontot ért el. 
Őt követték a dobogó második 

és harmadik fokán Busuiog Edit, 
valamint Keresztély Beáta, míg a 
negyedik helyen Burista Emese 
végzett.

A díjugratás után, illetve a fo-
gathajtás rövid országos és megyei 
történetét áttekintve már a foga-
toké lett a főszerep, a pálya átren-
dezését követően már ők vették 
egyenként a felállított akadályo-
kat. Látványos volt az ember és ló 
összehangolt munkája: csak úgy 
forogtak a bóják és a fából készült 
akadályok között a délceg lovak 
és a szép fogatok.

A legfiatalabb fogathajtó a 
mindössze hat és fél éves, iskolai 
előkészítőbe járó kézdivásárhelyi 
Bokor Botond volt, aki Miska 
nevű segédjével fjordi csikókat te-
relt aprócska fogata bakjáról. Az 
egyik csikó neve Zsemle, míg a má-
siké Púder volt, gazdájuk elmon-
dása szerint mindössze kétévesek. 
A kétfordulós verseny szünetében 
a sepsiszentgyörgyi Pászka Lehel 
hagyományőrző csoportja tartott 
látványos lovasíjász-bemutatót, 
ami a közelgő vihar ellenére sok 
nézőszempárt vonzott.

– Itt, Homoródfürdő kör nyé-
kén, sőt egész Udvar hely szé ken 
egyedülálló ez a verseny. A nehéz 
gazdasági helyzet ellenére örülünk, 
hogy összejött és ilyen szép szám-
ban mozgatott meg embereket. Kö-
szönjük Hargita Megye Tanácsá-
nak, a Kápolnásfalvi önkormány-
zatnak és a közbirtokosságnak a 
támogatást, hiszen ez egy közös 
munka volt, amelyben mindenki 
úgy segített, ahogy tudott. A köz-
birtokosság biztosította a területet, 
az önkormányzatok az anyagiakba 
szálltak be, de a szponzorok, ma-
gyarországi vendégek is kivették 
részüket a támogatásból. Emellett 
természetesen a kilátogatók is tá-
mogatták a rendezvényt megjelené-
sükkel. Reméljük, hogy ez a hagyo-
mány folytatódik, szeretnénk, ha 
bizonyos idő múlva már országos 
szintűvé nőné ki magát a rendez-
vény, hiszen a körülmények adottak 
hozzá – számolt be a szervezők ré-
széről Benedek Lukács, a Lobogó 
Panzió tulajdonosa, a rendezvény 
főszervezője, aki elmondása szerint 
régen fogathajtó volt, most pedig 
bíróként tevékenykedik.

díjugratás. Látványos versenyszámok  fotó: tamás attila



Elköszönt a könyvtár látogatói
tól és az intézmény keretében 
szervezett rendezvények rend
szeres résztvevőitől Kisné Por
tik Irén, a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtár igazgatója. A 
bejelentés Romfeld Ákos fotog
ráfus Fények a mélyben című 
tárlatnyitóján hangzott el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Noha köztudomású, hogy 
a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat gond-

noksága alatt lévő intézmények 
vezetőinek június 30-án lejár a 
megbízatásuk, sokakat váratla-
nul érintett, hogy Kisné Por-
tik Irén néprajzkutató, a városi 
könyvtár igazgatója nem óhajtja 
újra megpályázni a tisztséget. A 
bejelentés Romfeld Ákos fotó-
művész kiállításának megnyitó-
ján hangzott el.

– Nívón aluli és törvényen 
kívüli emberekkel fölösleges ha-
dakozni – jelentette ki a Fények 
a mélyben című fotókiállítás 
megnyitóján a könyvtárigazgató, 

utalva arra, hogy ez az utolsó ren-
dezvénye, amit a kulturális intéz-
mény vezetőjeként szervezett.

A barlangászati világnap al-
kalmával szervezett kiállításon 
azt is közölte, nem tűnik el Gyer-
gyószentmiklós és a Gyer gyói-me-
dence kulturális életéből, hiszen a 
polgármesteri hivatal kulturális 

referenseként továbbra is a közös-
séget szolgálja, illetve néprajzku-
tatóként számos kötete vár meg-
írásra. Ugyanakkor megköszönte 
a jelenlévőknek, hogy részvétel-
ükkel mindig támogatták ren-
dezvényeit, de, mint hangsúlyoz-
ta, beosztottként hozzászokott 
ahhoz, hogy tudja, mi a dolga, 
soha senki nem kellett biztassa 
a munkára, sőt ő hozakodott elő 
ötletekkel, javaslatokkal munká-
ját illetően.

– Abba a hibába estem, hogy 
ezt a nézőpontot intézményveze-
tőként is megőriztem, így szem-
besültem olyan dolgokkal, amiket 
nem tudok vállalni – hangoztatta 
Kisné Portik Irén, aki döntésének 
okait a továbbiakban nem óhaj-
totta boncolgatni.

Meg nem erősített hírek sze-
rint a könyvtárigazgató, amint 
lejár a megbízatása, távozik az 
intézmény éléről, nem várja meg 
a versenyvizsga kiírását sem. Bel-
ső körökből származó információ 
szerint a burkolt célzás munkahe-
lyi konfliktusra utal az igazgató és 
egyik beosztottja között.
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Körkép

> Földrajzverseny Gyilkostón. 
Holnap ötven 5–7. osztályos felcsíki 
és Gyergyó vidéki diák érkezik Gyil-
kostóra, ahol az elméleti felkészítő és a 
rendhagyó földrajzverseny után a kör-
nyék látványosságait ismerheti meg. 
Az Amőba Öko Központ készítette 
a pályázatot, amit az ifjúsági prog-
ram keretében 2500 lejjel finanszíroz 
Hargita Megye Tanácsa, így mindösz-
sze 700 lejes önrészt igényelt a kör-
nyezetvédelmi civilszervezet részéről 
a projekt megvalósulása. Partnerek a 
Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti 
Park munkatársai. 

A Békás-szoros–Nagyhagymás Nem-
zeti Parkot bemutató reprezentatív tu-
risztikai-információs pannó tervezése 
elnevezésű program több részből áll, 
az elméleti vetélkedő és a környék 
megismerése mellett külön hangsúlyt 
fektetnek a kreativitásra is: a részt 
vevő diákok négyfős csapatokba tö-
mörülve, együttes erővel tervezik meg 
az információs pannókat. – A pálya-
munkákat egyenként értékeljük, majd 
ezt követően a legjobbnak minősített 
alkotásokat kiállítjuk, mintegy elis-
merésként, jutalomként – mondta 
Laczkó Zoltán, a nemzeti park ifjúsági 

neveléssel, felvilágosítással is megbí-
zott munkatársa. A kiállítás mellett 
minden jelen lévő diákot megajándé-
koznak a szervezők.

> Urmánczy Nándor-díj magya-
rul tanuló diákoknak. Második al-
kalommal részesített tanulmányi ösz-
töndíjban két maroshévízi diákot a 
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület azt 
követően, hogy az elmúlt év során az 
egyesület vezetősége eldöntötte, ezen-
túl évente átadnak két maroshévízi di-
áknak egy-egy tanulmányi ösztöndíjat. 
A díj odaítélésénél három fontos köve-

telményt vesz figyelembe az egyesület: 
az ösztöndíj várományosának magyar 
iskolában kell tanulnia, jó tanulmányi 
eredményekkel kell zárnia a tanévet és a 
családja anyagi helyzete is kell indokolja 
az adományozást. Idén a Kemény János 
Gimnázium két diákja, Bálint Noémi, 
valamint Bükfejes-Rákossy Zsombor 
örülhetett az egyenként 200 lej kész-
pénzadománynak, egy-egy könyvnek, 
Székelyföldet ábrázoló falitérképnek 
és a Dr. Urmánczy Nándor tanulmányi 
ösztöndíjat igazoló oklevélnek, ame-
lyet az iskolai évzáró ünnepségen ve-
hettek át.hí
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Kisné Portik Irén. Elköszönt

RöVidesen új Vezető lesz A gyeRgyószentmiKlósi KönyVtÁR élén

Kisné Portik Irén leköszönt

néhány éve a gyergyóújfaluhoz 
tartozó tekerőpatakon is falu
napokat ülnek, amit mindig a 
Keresztelő szent jános tisz
teletére szentelt templom bú
csúja köré szerveznek. noha 
kezdve a főzőversenytől a kü
lönféle sportrendezvényeken 
át az esti utcabálig mindenfé
le színes program kecsegtette 
az érdeklődőket, a legnépe
sebb rendezvény a vasárnapi 
búcsú volt.

J. A.

Keresztelő Szent János 
egyszerre védőszent és 
példakép – hangsúlyoz-

ta ünnepi prédikációjában Fe-
rencz Antal gyergyócsoma fal vi 
plébános.

A tekerőpataki templom 
névadójának tiszteletére celeb-
rált búcsús szentmise ünnepi 
szónoka beszédében ismertette 
Keresztelő Szent János ételét, 
mintegy példaképül állítva a hí-
veknek.

– Fontos tudni, hogy minket 
teremtettek a világba, és nem mi 
teremtettük a világot – hangsú-
lyozta a szónok, kiemelve a te-
kerőpataki templom védőszent-
jének alázatosságát.

Mint mondta, az alázat tá-
gítja azt a világot, amelyben 
élünk, de vágyainknak gátat kell 
tudni szabni. Az atya szerint a 
mostani világ csak ötleteket ad 
azoknak az embereknek, akik-
nek nincs hite. Példaként annak 
a gyereknek az esetét említette, 

aki zsenge kora ellenére immár 
a tizedik modern telefonjánál 
tart, míg édesapja továbbra is 
megőrizte régi telefonját. Ki-
emelte, amit a másik embernek 
adunk, azt Istennek adjuk, de 
gondolkodjunk el azon, hogy a 
másik szenvedése soha nem eny-
híti a saját gondjainkat.

A kétnapos tekerőpataki falu-
napok keretében idén is kiemel-
kedő szerep jutott a Harsona Fú-
vószenekarnak, amely hagyomá-
nyosan ébresztőt fújt a falucska 
lakóinak, de muzsikaszóval fo-
gadta a búcsús szentmiséről kijö-
vő híveket is. A falunapok prog-
ramjában gyermekvetélkedők és 
játékok zajlottak még, vasárnap 
pedig szabadtéri néptáncelőadás 
alapozta az esti utcabált.

Bővítenék a személyzetet a gyer
gyószentmiklósi Polgármesteri 
Hi vatalnál, ugyanakkor városme
nedzser vehetné át az elindított 
projektek felügyeletét.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Az elkövetkezőkben nem-
csak az évek során fel-
épített politikai falakat 

kell lebontanunk, hanem az ön-
kormányzati munkát is a jó kom-
munikáció és az összefogás kell 
jellemezze – mondta Mezei János, 
Gyer gyószentmiklós polgármes-
tere utóbbi sajtótájékoztatóján. 

Mint mondta, a hatékony mun-
ka érdekében szükséges lépésnek 
tartja az alkalmazottak feladatköré-
nek átszervezését. Hangsúlyozta, 
szó sincs elbocsátásokról, személy-
zet-kiegészítésben gondolkodnak, 
hogy hatékonyabban dolgozhassa-
nak a már elindított projektekben, 
valamint új tervek kivitelezésében.

– Többek között az urbanisz-
tikai osztályon van szükségünk 

segítő kezekre, azt még nem dön-
töttük el, hogy külső bedolgozót 
alkalmazunk, vagy a meglévő al-
kalmazottak munkakörét változ-
tatnánk-e meg – fejtegette Mezei.

Elmondta, hogy a tulajdonvi-
szonyok tisztázása az egyik prio-
ritás, hiszen rengeteg föld vissza-
igénylési kérés továbbra is meg-
oldatlan, s e kérdéseket mielőbb 
tisztázni kell.

Emellett városmenedzsert alkal-
maznának, akinek a munkája haté-
konyan elősegíthetné a polgármester 
munkáját is.

– A városmenedzserre úgy-
mond a szalagmunka hárulna, ko-
ordinálná az önkormányzati teen-
dőket, segítene a papírmunkában 
– vázolta elképzeléseit Mezei. – Je-
len pillanatban is tizenhét projek-
ten dolgozom, s mindez rengeteg 
időmet elveszi. Ha a városmene-
dzser nyomon követné e projektek 
lebonyolítását, ismét lehetőségem 
lenne a kreatív gondolkozásra, 
újabb fejlesztések elindítására – je-
gyezte meg.

A Harsona Fúvószenekar. Jelentős szerepet kaptak az ünnep lebonyolításában

teKeRőPAtAKi FAlunAPoK

Keresztelő Szent János alázata példaként szolgálhat

BőVül A PolgÁRmesteRi HiVAtAl tisztségjegyzéKe

Városmenedzser 
Gyergyószentmiklóson
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A tavaly novemberi város-
központi incidens miatt a 
székelyudvarhelyi bíróság pén-
teken megfellebbezhetően két 
év és két hónap felfüggesztett 
börtönbüntetésre ítélte a kis-
korú ifj. Pui Bélát, aki úgy tű-
nik, nem ijedt meg attól, hogy 
ellene testi sértés, avagy üt-
legelés és egyéb erőszakos 
cselekedetek címszó alatt el-
járás folyik. A Bányai János 
Műszaki Kollégium vezetősége 
riadóztatta a Közbiztonságért 
Testületet: ifj. Pui Béla múlt 
hét elején bántalmazta az is-
kola egyik tanulóját. 

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

Pénteken hoztuk a hírt: a vá
rosközpontban tavaly no
vemberben megvert fiatalok 

ügyében ítéletet hirdetett a szé
kelyudvarhelyi bíróság. Eszerint a 
három vádlottat, id. Pui Bélát és 
kiskorú fiát, ifj. Pui Bélát, illetve 
Varga Balázst két év és három hó
nap felfüggesztett börtönbüntetés
re ítélték, ütlegelés és egyéb erősza
kos cselekedetek, illetve fenyegetés 
címszavak alatt. A bírósági döntés 
természetesen megfellebbezhető – 
ha viszont marad a jelenlegi ítélet, 
akkor említettek a felfüggesztési 
próbaidőszakuk alatt elméleti
leg semmilyen törvénybe ütköző 
cselekedetet nem követhetnek el, 
ellenkező esetben ugyanis letöl
tendő bürtönbüntetésre változik 
a bírósági ítélet, és akkor a tör
vény betűi szerint a két nagykorú 
vádlott három hónapot, a kiskorú 
pedig két hónapot kell eltöltsön a 
börtönben. 

Úgy tűnik viszont, hogy a 
bántalmazók, legalábbis a kisko
rú nem ijedt meg attól, hogy testi 
sértés miatt eljárás folyik ellene, 

melynek a fentebb említett végki
fejlete lehet. 

A napokban jelentette a Bá
nyai János Műszaki Kollégium 
igazgatósága a Közbiztonságért 
Testületnek, hogy a múlt hét 
elején ifj. Pui Béla az iskola előtt 
bántalmazott egy kilencedikes 
tanulót. Azt is mondhatnánk, a 
történetet a szerelem szülte: Pui 
egy olyan kilencedikes lánynak 
udvarol, aki a most zárult iskolai 
tanévben a Bányai János Műsza
ki Kollégium tanulója volt. Pui 
– mint az iskola vezetősége er
ről lapunknak beszámolt – egy 

adott pillanatban úgy tapasztal
ta, hogy egy másik kilencedikes 
fiú is csapja a szelet a barátnőjé
nek. Ez nem tetszett neki, ezért 
múlt hét elején a maga módján 
igyekezett a vélt avagy valós ügy
ben igazságot szolgáltatni. Be 
akart jutni az iskolába, a kapus 
nem engedte, az iskola előtt vi
szont megvárta a kiszemelt fiút. 
Amikor az a nagyszünetben ki
ment kiflit vásárolni, leállította, 
gyomorszájon ütötte, majd egy 
pofont is lekent neki. 

A történetről az iskola ve
zetősége is hamar értesült – be

hívatták Puin kívül az összes 
érintettet. A lány, az édesanyja, 
a sértett fiú és édesapja, az osz
tályfőnök, illetve az igazgatóhe
lyettes és az igazgató tárgyalták 
át közösen az esetet. Az iskolá
ért felelő közelségi rendőrt is 
elhívták az iskolába, aki kihall
gatta a történet résztvevőit, és 
jegyzeteket készített. A rendőr 
kérte a bántalmazott tanulót és 
édesapját, hogy tegyenek felje
lentést a rendőrségen, ám végül 
azok elálltak ettől, úgy döntöt
tek, megkímélik magukat egy 
újabb bonyodalomtól.  

Az iskola vezetősége viszont 
nem ment el csendesen a történet 
mellett: jelentette az ügyet a városi 
önkormányzat által hivatalosított 
Közbiztonsági Testületnek, me
lyet pont az ilyen és hasonló ügyek 
megelőzése, kivizsgálása és megol
dása érdekében létesítettek.  

Az iskola vezetősége is tehe
tett volna feljelentést a rendőr
ségen, ám úgy gondolkodtak, 
hogy ha a tanuló és szülei nem 
akarnak, akkor ők nincs miért 
különúton „kardoskodjanak”, 
illetve egy másik okuk is volt: a 
történet lányszereplője osztály
ismétlő lett, kibukott az iskolá
ból, vagyis a következő tanévtől 
már nem jár a bányaiba, így a 
hozzá kapcsolódó bonyodalmak 
is megszűnnek.  

Az eset után érdeklődve azt 
is megtudtuk, hogy ezekkel a 
szereplőkkel nem ez az első ilyen 
incidens az iskolában: a kilence
dikes lány és a szintén kiskorú ifj. 
Pui Béla változó viszonyt ápolt 
egymással, hogy hol jól voltak, 
hol össze voltak veszve, a csete
patéknak pedig az iskola tanulói, 
tanárai is sokszor szem és fül
tanúi voltak. Mosolyszünetben 
egyszer az is megtörtént, hogy 
a fiú be akart jutni az iskolába, 
hogy a lányt jobb belátásra bírja. 
Nem sikerült neki, hisz idegen
nek nincs ott mit keresnie, ám ez 
a történet is egészen az igazgatói 
szobáig jutott. Behívatták a lány 
édesanyját, elmagyarázták neki 
és lányának, hogy ahol vannak, 
az iskola, és annak megfelelően 
kellene ott viselkedni, illetve kér
ték, hogy mindezt a lány barát
jának is tolmácsolják – nem sok 
eredménnyel, hisz az a múlt hét 
elején újabb ütlegeléssel avagy 
testi sértéssel bővíthette „büsz
keséglistáját”. 

Súlyos rendbontás történt 
péntek este Parajdon: egy 
visszaeső bűnöző rátámadt 
egy ismerősére, ebből pedig 
nagyobb összetűzés keletke-
zett. A helyi rendőrség is csak 
erősítéssel volt képes helyre-
állítani a rendet, mivel a roma 
bűnöző rátámadt az egyik 
rendőrre is. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Gheorghe Filip, a 
Hargita Megyei Rend
őrfelügyelőség szó

vivője elmondta, pénteken 19 
órakor riasztották a helyi rend

őröket a verekedéshez. Egy szűk 
roma csoport tagjai kerültek ösz
szetűzésbe egymással. Helyszínre 
érkezésükkor a falu visszaeső bű
nözője rátámadt az egyik rendőr
re, aki három figyelmeztető lövést 
adott le. Figyelembe sem véve a 
lövöldözést, a visszaeső bűnöző 
megfogta a rendőrt, majd belök
te autójába. A székelyudvarhelyi 
rendőrség és a rohamrendőrség 
segítségével már sikerült megfé
kezni a rendbontást. A szóvivő 
arról tájékoztatott, hogy 29 na
pos előzetes letartóztatásba he
lyezték a roma férfit, az ügyet a 
székelyudvarhelyi törvényszéken 
vizsgálják ki. 

Mint Bokor Botond, Parajd 
polgármestere lapunknak el
mondta, nem ez volt az első ki
rívó eset, hogy az a roma közös
ség, amelybe ez a férfi is tartozik, 
összetűzést keltsen. Arra is volt 
példa, hogy a rohamrendőrök 
segítségét kérték. – Itt tartóz
kodik egy csapat csendőr, a jövő 
héten ők felügyelik a rend hely
reállítását. Sokan tartanak ettől 
a személytől és a családtagjaitól, 
még a roma közösség integrálód
ni vágyó jelentős része is. Bízok 
abban, hogy a rendfenntartók el
végzik a dolgukat. A falunak nem 
hiányoznak az ilyen cirkuszok – 
mondta el a polgármester. 

Ifj. PuI BélA egy BányAIs dIáKot BántAlMAzott 

Egy kiskorú nagy tettei 

lövöldözés PArAjdon

Rendőrökre támadt 
egy visszaeső bűnöző

Az iskola bejáratánál ismét bővíthette „büszkeséglistáját”  az ifjabbik Pui fotó: haáz erika

tűzeset. A székelyudvarhelyi 
Budvár utcai roma tömbház 
egyik lakrészében tűz ütött ki 
péntek este fél kilenckor. Két 
tűzoltócsapat érkezett a hely
színre, akiknek sikerült megfé
kezniük a lángok továbbterje
dését. Ciobotariu AlinaMaria, 
a Hargita Megyei Olt Sürgős
ségi Esetek Felügyelőségének 
szóvivője arról tájékoztatott, 
hogy közel 3000 lejes kár kelet
kezett, de személyi sérülés nem 
történt, még füstmérgezést sem 
kapott egy tömbházlakó sem. A 
tűz martalékává vált a házban 
található kábelek burkolata, egy 
mikrohullámú sütő, egy villany
rezsó, ruhák és némi bútor. A 
tüzet valószínűleg a nem meg
felelő szigetelés okozhatta.



Egyéni időfutamban a második, 
mezőnyversenyben pedig az 
első helyen zárta Novák Károly 
Eduárd az országúti kerékpáros 
országos bajnokságot. A csík-
szeredai Tusnad Cycling Team 
sportolója először nyert hazai 
bajnokságot, célja továbbra is 
a londoni paralimpián az arany-
érem.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Marosfő adott otthont 
az elmúlt hétvégén az 
or szágúti kerékpáros 

orszá gos bajnokságnak, a futa
mok több ségét azonban a Gyer
gyóimedencében rendezték. 
Pén teken az egyéni időfutamokra 
került sor a Bucsintető felé vezető 
országúton, szombaton és vasár
nap a mezőnyversenyeket rendez
ték. Az időfutamoknak a Gyer
gyóalfalu és Bucsintető közötti 
útszakaszon jelölt ki pályát a hazai 
szakszövetség, a mezőnyversenye
ket pedig a Marosfő – Tekerőpa
tak – Zetelaka – Fenyéd útvona
lon rendezték. Eredetileg az U23 
és az Elite csoport Szentegyházá
ig kellett volna kerekezzen, ám az 
idén is Fenyéden fordították meg 
a szervezők a sportolókat.

Pénteken az Elite csoport
ban Andrei Nechita közel más
fél perccel ért el jobb időt, mint 
a kihívó Novák Károly Eduárd, a 
csíkszeredai sportoló azonban 
a második hellyel is elégedett 

volt. – Egy éve teljesen megvál
toztattuk az olasz tréneremmel 
az edzésprogramomat, azóta 
teljesen másképp versenyzek. A 
román körön mutatott teljesít
ménye után gondoltam, hogy 
Nechita nyer, nekem a célom pe
dig az volt, hogy a távon saját ma
gamhoz mérten menjek jó időt. 
Ez teljesült is. Amúgy elég nehéz 
pályát választottak a szervezők az 
időfutamra – mondta lapunknak 
Novák Károly Eduárd.

A mezőnyversenyen már a 
győzelem volt a tét Novák számá
ra. – A verseny előtt azt beszéltük 
meg a csapatommal, hogy nem 
engedünk senkit úgy elszökni a 
mezőnytől, hogy ne legyen kö
zülünk valaki ott. Már az elején 
próbálkoztunk támadásokkal, 
de sikertelenül. Aztán Nechita 
egyik támadását visszaverve lát
tam, hogy a srácban már nincs 
elég erő, így indítottam el egy 
szökést, velem tartott Sípos Zol

tán (Mazicon) és Valentin Pleşea 
(CS Otopeni) – mondta Novák. 
Hozzátette, sokáig mindhárman 
„dolgoztak” az élen, ám a táv fe
lénél az otopenii csapatvezető 
rászólt Pleşeára: ne húzza maga 
mögött a másik két szökevényt. – 
Gyávaság, amit Pleşea elkövetett, 
és nem méltó egy olyan sporto
lóhoz, aki a bajnoki címért küzd. 
Nyolcvan kilométeren keresztül 
utazott velünk, húztuk úgy ma
gunk után, hogy nem próbált az 

élre állni és dolgozni a sikerért. 
Sajnos sok tehetséges sportolót 
nevelnek rosszul edzőik, és főleg 
ezért ezek a kerékpárosok hamar 
félreállnak e sportágtól – mond
ta Novák Károly Eduárd. A csíki 
sportoló közölte, számára idén 
továbbra is a londoni paralimpián 
az aranyérem megszerzése a cél.

A TCT kerekesei számára ez 
a hét egy újabb versenyre való fel
készülés jegyében telik majd el, 
hiszen a csíkszeredai csapat július 
4–8. között a Szeben Körverse
nyen vesz részt. A csapat idegen
légiósai a hét végén csatlakoznak 
majd a gárdához, hiszen ők is az 
elmúlt héten hazájuk bajnokságai
ban voltak érdekeltek.

Eredmények
A csíkszeredai Tusnad Cycling 

Teamből összesen kilencen álltak 
rajthoz az országos bajnokság fu
tamain négy korosztályban.

A csíki sportolók eredmé
nyei: Egyéni időfutam: kadet kor
osztály: Sarány Zsolt 8. hely, Sárig 
Andor 18. hely; U23: Sebestyén 
Szabolcs 4. hely; Elite: Novák 
Károly Eduárd 2. hely.

Mezőnyverseny: kisifjúsági
ak: Sarány Zsolt 6. hely, Sárig 
An dor 22. hely; nagyifjúságiak: 
Cilip Árpád 12. hely; U23: Lázár 
Nándor 15. hely, Lukács Arnold 
13. hely, Sebestyén Szabolcs 12. 
hely; Elite: Novák Károly Eduárd 
1. hely, Csicsáky Tamás 10. hely, 
Török Imre 15. hely.
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Sport

Novák Ede (középen) először nyert országúti kerékpárban román bajnoki címet

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 Ural
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 
ennek 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 fej
fájás, az izomfájdalmak esetében is. To
vábbá a Promiod használható köszvény, 

artrózis, reuma, gerincsérv stb. esetében 
is. A Promiod étrendkiegészítő szabá
lyozza a pajzsmirigy működését. Haté
kony lehet a cukorbetegség kezelésében 
is, lévén, hogy nem tartalmaz cukrot, és 
az alkotóelemei közt lévő olajok jóté
kony hatást gyakorolnak a hasnyálmi
rigyre, csökkentve a vércukorszintet. A 
termék kedvező eredménnyel jár a mű
tétet követő állapotokban is, elősegítve 
a hegek begyógyulását. Eredményesen 
alkalmazható szemmegbetegedésekben 
is, például zöldhályog, szivárványhár
tyagyulladás stb. A Promiod javítja a 
bélműködést, méregtelenítheti a má
jat, szabályozza a bélflórát. Úgyszintén 
ajánlatos húgyúti megbetegedésekben, 
mint például hólyaghurutban, proszta
tagyulladásban, prosztatamegnagyob
bodásban, de a nőgyógyászat terén is. 
A Promiod étrendkiegészítő ajánlott 
a megelőzésben is, lévén hogy meg
erősíti az immunrendszert a vírusok 
okozta légúti fertőzésekkel szemben. 
Bebizonyosodott, hogy a Promiod ha
tékonynak bizonyul abban az esetben 
is, amikor homloküreggyulladásról, 
arcüreggyulladásról, középfültőgyul
ladásról van szó, de bizonyos bőrbeteg
ségek (ekcéma, pszoreázis) esetében is 
hatékonynak bizonyult. Nem feledkez
hetünk meg gyulladáscsökkentő hatá
sáról sem. 

Promiod – egy jó választás mind
azok számára, akik egészségesek kíván
nak maradni a természet erői révén, ame
lyeket tartalmaz ez az étrendkiegészítő. 
A Promiod természetgyógyászati ter
mék csak egyetlen gél formában létezik. 
Beszerezhető a romániai kizárólagos 
forgalmazótól, kiállítások alkalmával 
vagy postaszolgáltatások révén, a cég 
képviselőihez fordulva. Óvakodjanak a 
hamisított termékektől!!

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

A Promiod balzsammal végzett 
első kúra után azonnal jobban érez
tem magam, az eredmények nem 
várattak magukra. Fokozódott mo
bilitásom, megszűntek puffadásos 
tüneteim. Javult általános egészségi 
állapotom, frissebbnek érzem ma
gam. Bizalommal ajánlom ezt a cso
dálatos 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
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Versenyképességből 
majdhogynem 

elégtelen
2011-ben gyakran lehetett hallani arról, hogy Románia 
elindult a gazdasági-pénzügyi válságból való kilábalás 
útján, s ennek alátámasztása végett különböző muta-
tókra hivatkozott a Boc-kormány, ezek között szerepel 
a villamosenergia-fogyasztás állítólagos megemelke-
dése. Ez a probléma más megvilágításba is helyezhető, 
ha a Világgazdasági Fórumnak (WEF) egy nemrégiben 
megjelent tanulmányát vesszük alapul. 

H. Z.

Ez a tanulmány különböző mutatószámok és ismérvek 
függvényében rangsorolta a világ országait, s majd egy 
igen bonyolult pontozási rendszerrel összeállította a ver-

senyképességi lajstromot. A gazdasági versenyképesség tekinte-
tében igen fontos kritériumként kezelték az energiafogyasztást. 
Nevezetesen azt vizsgálták meg, hogy 1000 euró értékű GDP-re 
hány tonna egyezményes kőolaj (TEP) jut. Csakis így mutatha-
tó ki a hatékony energiafelhasználás, s közvetve pedig az, hogy a 
GDP alakulásában milyen szerepet is játszik a hozzáadott érték. 
Romániában növekedett például a villamosenergia-fogyasztás, 
de a szóban forgó tekintetben távolról sem kedvező a helyzet. Az 
1000 euró értékű GDP-re kivetített TEP tekintetében a rangsor 
végén kullogunk 0,58 TEP/1000 euró GDP-vel. Ennél gyen-
gébb teljesítményt csak Bulgária és Észtország vallhat magáénak. 
Egyébként az uniós átlag 0,17, s ettől mi még igen messze állunk. 
A gazdasági fejlődés tekintetében hozzánk közelebb álló Szlo-
vákiában 0,51, Magyarországon 0,42, Lengyelországban 0,37, 
Litvániában pedig 0,36. Ez pedig azt tükrözi, hogy számos 
ágazatban túlontúl nagy az energiafogyasztás, elavultak a tech-
nológiák, illetve nagyobb a technológiai veszteség. Nézzünk 
meg egy másik statisztikát is, amelyet az Eurostat tett közzé az 
uniós országok munkatermelékenységi szintjére vonatkozóan. 
Nos, e tekintetben is a sor végén kullogunk: Romániában az 
óránkénti termelékenység az uniós átlag alig 43 százalékát éri 
el, míg Lengyelországban 53,9 százalékot, Magyarországon 
60,1 százalékot, Észtországban 61 százalékot, Szlovákiában 
79,4 százalékot és Görögországban 77,8 százalékot. A Világ-
gazdasági Fórum említett tanulmánya tartalmazza a verseny-
képességi rangsort is. Ennek összeállításában tekintettel voltak 
bizonyos makrogazdasági mutatókra, az infrastruktúrára, a 
pénzügyi szabályzókra, az állam szerepére a gazdaságban, a kor-
rupcióra, az oktatási ügyre, az innovációs szellemre, a politikai 
stabilitásra vagy instabilitásra stb. A ranglistán Románia a 77. 
helyet foglalja el, a megelőző hasonló rangsoroláshoz képest 
tíz helyet esve vissza. Hogy miért következett be ez a vissza-
esés? Mindenekelőtt azért, mert megemelkedett az áfakulcs. A 
„lepontozás” tekintetében a legnagyobb hátrányt az adóteher 
megnövekedése jelentette, és ezt azért is fontos hangsúlyozni, 
mert a megelőző rangsorolásban a negatív tényezők közül az 
első helyen Románia esetében a szűkös finanszírozási források 
szerepeltek. Negatív tényezőként szerepel a rangsorolásban az 
infrastruktúra elégtelen állapota, a bürokrácia, a politikai insta-
bilitás, a fiskális jogszabályozás gyakori módosítása stb. Pozitív 
tényezőként értékelték viszont az iskolahálózat fejlettségét, az 
értékesítési piac kitágulását és egyes szektorokban a technoló-
giai előrehaladást. A rangsort megelőzően is Svájc vezette, s e 
helyezését továbbra is megőrizte. Második, érdekes és meglepő 
módon Szingapúr, a 3. Svédország, a 4. pedig Finnország. Az 
eurózónában az első helyet Németország foglalja el, de az álta-
lános rangsorolásban csak a 6. helyezett. 

Bekerültek az Adótörvénykönyv 
hatósugarába a társadalom-
biztosítási hozzájárulások is, 
a 2010/117-es sürgősségi kor-
mányrendelet értelmében. A 
szóban forgó kormányrendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg 
az ilyen jellegű hozzájárulások-
ra, valamint a biztosított szemé-
lyek névleges nyilvántartásá ra 
vonatkozó nyilatkozatot, a 112-
es űrlapot is az adóhatóságok-
hoz kellett benyújtani. A kör 
tágítását jelentette az elmúlt 
esztendő végén megjelent, 
ugyancsak az Adótörvénykönyv 
egyes előírásait módosító és 
kiegészítő 2011/125-ös sürgős-
ségi kormányrendelet. Annak 
révén bevezetésre került két új 
fejezet (A független tevékeny-
ségekből, a mezőgazdasági 
tevékenységekből jövedelmet 
realizáló, illetve jogi szemé-
lyiség nélküli társulás révén 
jövedelmet elérő személyek 
kötelező társadalombiztosítá-
sai, valamint Azon személyek 
kötelező egészségbiztosítási 
hozzájárulásai, amelyek má-
sabb jövedelmeket realizálnak, 
valamint azon személyekké, 
akik nem valósítanak meg jö-
vedelmet) és amelyek előírásai 
július 1-től lépnek hatályba. Ez 
azt jelenti, hogy ettől az idő-
ponttól kezdődően az említett 
fejezetek előírásai értelmében 
a szóban forgó magánszemé-
lyek társadalombiztosítási hoz-
zá járulásai nak ügykezelését át-
veszik az adóhatóságok. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Igen bonyolult és mélyenszántó 
átrendeződés következik be a 
társadalombiztosítási hozzájá-

rulások tekintetében, ezek szerint 
július 1-jétől. Hargita megyében 
például több mint 30 000 személyt 
érint közvetve vagy közvetlenül a 
kormányrendelet vonatkozó előírá-
sainak a gyakorlatba ültetése. Ezen-
túl ugyanis az adóhatóság állapítja 
meg és veti ki a társadalombiztosítá-
si befizetési kötelezettséget, a befize-
tést pedig az érintett személyeknek 
az állami kincstárnál kell eszközöl-
niük, ugyanakkor a biztosítóházak, 
nevezetesen az egészségbiztosítási 
pénztár és a nyugdíjpénztár átadja 
az ezekkel a hozzájárulásokkal kap-

csolatos adatbázist, dokumentációt 
stb. Erre július 1.–szeptember 30. 
között kerül sor. Úgyszintén átke-
rül az adóhatóságokhoz a már meg-
állapított, de 2012. június 30-ig be 
nem fizetett társadalombiztosítási 
hozzájárulások ügykezelése is.

Amint azt megtudtuk a Har-
gita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság ügyvezető igazgató-
jától, Kedves Imre közgazdásztól, 
az előkészületek már folyamatban 
vannak, egyeztettek a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztárral és a 
Hargita Megyei Egészségbiztosí-
tási Pénztárral, s reményeik sze-
rint bár bonyolult és nehézkesnek 
tűnő feladatról van szó, az átvétel 
zökkenőmentes lesz.

Azt is megtudtuk, hogy az 
adóhatóságra csak a hozzájárulá-
sok ügykezelése tartozik, a biztosí-
tási szerződés megkötése továbbra 
is a házak hatáskörében marad, 
akárcsak a biztosítotti jogállásra 
vonatkozó igazoló akták kibocsá-
tása. Utóbbiakra ezentúl elméle-
tileg nem lesz szükség, ugyanis a 
családorvosok, a kórházak számára 
elérhető lesz a naprakész adatbázis, 
s ilyenképpen módjukban áll el-
lenőrizni, hogy az ellátásra szoruló 
személy biztosított-e vagy sem.

Kiket érintenek 
az új előírások?
Az utólag módosított és ki-

egészített Adótörvénykönyv elő-
írásainak értelmében, néhány ki-
vételtől eltekintve minden olyan 

magánszemély társadalombiztosí-
tási hozzájárulásra kötelezett, aki 
jövedelmet realizál. A bér jellegű 
jövedelmek esetében a hozzájáru-
lás-fizetési kötelezettség, valamint 
annak kvantuma megállapítása 
viszonylag egyszerű, s azt a mun-
kavállalótól a munkáltatónak kell 
visszatartania és annak a nevében 
átutalni a költségvetésnek. A má-
sabb jellegű jövedelmek, illetve 
személyi kategóriák esetében né-
mileg bonyolultabb a helyzet. A 
hozzájárulás-fizetési kötelezettség 
vonatkozik az egyéni vállalko-
zókra, a családi vállalkozásokra, 
az engedélyezett magánszemé-
lyekre, a szabadfoglalkozásúak-
ra, a szerzői jogdíjból jövedel-
met realizáló személyekre stb.  
Vannak olyan esetek, amikor a 
kifizetőnek kell visszatartania és 
átutalnia a társadalombiztosítási 
hozzájárulást, de vannak olyan 
esetek is, amikor magának a vál-
lalkozónak. Például az egyéni 
vállalkozások vagy az engedélye-
zett magánszemélyek esetében. 
Továbbá vannak olyan esetek, 
amikor bár az illető jövedelmet 
realizál, de az nem „terhelt” tár-
sadalombiztosítási fizetési kötele-
zettséggel. Például, ha egy nyug-
díjas szellemi tulajdonból vagy 
civilszerződés nyomán ér el jöve-
delmet, arra nem számítandó tár-
sadalombiztosítási hozzájárulás. 
Vonatkozik ez a mezőgazdasági 
termények értékesítéséből szár-
mazó jövedelmekre is.

Gazdaság
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A táRsAdAlomBiztosítási

Az adóhatóságok 

> Az euró mellett foglalt állást Rómá-
ban Monti, Merkel, Hollande és Rajoy. 
Az euró melletti kiállást és az európai gaz-
dasági növekedést fogalmazta meg célként 
az EU június végi csúcsára Mario Mon-
ti, Angela Merkel, Franc ois Hollande és 
Mariano Rajoy a Rómában múlt pénteken 
tartott olasz–német–francia–spanyol ta-
lálkozón. Az EU június 28–29-i csúcsta-
lálkozóján az uniós GDP egy százalékával 
egyező, százharmincmilliárd eurós gazda-
sági csomag szerepel napirenden – han-
goztatták a négyes római csúcs résztvevői 
sajtótájékoztatójukon. Mario Monti olasz 
miniszterelnök, Angela Merkel német kan-

cellár, Francois Hollande francia elnök és 
Mariano Rajoy spanyol kormányfő két órán 
át tárgyalt egymással. Megbeszélésükről rö-
vid sajtótájékoztatón nyilatkoztak, közös 
célként fogalmazva meg, hogy a jövő heti 
EU-csúcson „konkrét menetrend szülessen 
az európai gazdaság fellendítéséről”. Mon-
ti úgy fogalmazott, az „euró eddig sikeres 
európai projektje visszafordíthatatlan”. Az 
EU és az Európai Központi Bank felada-
ta, hogy „hosszú távú európai gazdasági 
integrációról győzze meg az európai lakos-
ságot és a piacokat”. Hollande kijelentette, 
mind a négyen tudatában vannak annak, 
hogy Európában „egységet kell sugározni”. 

Hollande szerint csak akkor lehet majd 
lemondani a nemzeti szuverenitás egyes 
elemeiről, ha nagyobb lesz a szolidaritás 
Európában. „A szigorúság nem elegendő, 
szolidaritásra is szükség van” – mondta 
Merkel. Kijelentette, minden erővel azon 
küzdenek, hogy az euró közös valutánk 
maradjon. A kancellár bejelentette, hogy 
Berlin, Róma, Párizs és Madrid is támo-
gatja a pénzügyi tranzakciós adó bevezeté-
sét. A növekedés és a pénzügyi stabilitás az 
érem ugyanazon oldala – mondta Merkel, 
hangoztatva, hogy a németek azért „ve-
szítették el bizalmukat, mivel Európában 
egyesek nem tartották be a szabályokat”. 

Rajoy egységes európai bankrendszert sür-
getett. Ugyanakkor nem beszélt a Madrid-
nak szánt európai segélyről, melyet „rész-
letkérdésnek” nevezett. „Ha feleslegesnek 
tartjuk az európai szabályok tiszteletben 
tartását, gondoljunk arra, hogyan tért el 
a szabályoktól 2003-ban Németország és 
Franciaország, az akkori olasz elnökség 
kacsintásával, és tíz évbe került a bizalom 
visszaszerzése, amelyet nem a görögök és 
portugálok törtek meg...” – mondta végül 
Monti. Az olasz kormányfő hangsúlyozta, 
„több Európa kell”, és a folyamat most Ró-
mából indult újra, ahol az európai alkot-
mányt is aláírták. hí
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A közvetlenül értékesített termények utáni jövedelem nem adózandó meg fotó: domján levente

hargitanépe



> Kisvállalatok: a gazdaság legfonto-
sabb hajtóereje. A Román Kereskedelmi 
Bank (BCR) által elkészített tanulmány 
szerint az országban a legdinamikusabb gaz-
dasági hajtóerőt a mikrovállalatok képezik, 
amelyeknek 73 százaléka tervezi, hogy még 
ebben az évben hitelt vesz fel, és 43 százalé-
kuk pedig bankbetétet akar létrehozni (ami 
7 százalékkal haladja meg a tavaly ilyenkori 
hasonló adatot). Jelenleg a kisvállalatok 98 
százalékának van banki folyószámlája, 85 
százalékuk végez fizetési műveleteket, 32 
százalékuk birtokol bankbetétet, 63 százalé-
kuknak van hitelszerződése, és 54 százalékuk 
használja a világhálós bankügyintézést. 

> APIA-kifizetések szarvasmarha-
tenyésztésre. Nyolcvanhat eurót kapnak 
minden állat után a hátrányos helyzetű 
vidékeken két vagy több fejőstehenet te-
nyésztő gazdák, jelentette be hétfőn a me-
zőgazdasági minisztérium. A támogatást a 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökségen (APIA) keresztül utalják ki 
a gazdáknak. Az APIA összesen 21,12 mil-
lió eurót fizet 74 911 gazdának, körülbelül 
257 ezer tehénre. A tárca szerint ugyanak-
kor az ökológiai mezőgazdaság terén tevé-
kenykedők is kapnak pénzbeni támoga-
tást a termékek minőségének javítására. A 
tárca által kiutalt összeg 3,09 millió euróra 

rúg. Több mint hétezer mezőgazdasági 
termelő részesül a támogatásban, kétszer 
több, mint a tavaly. Az összeg kétfelé osz-
lik, a növénytermelőknek összesen 2,89 
millió euró jut, az állattenyésztőknek pe-
dig 0,21 millió euró. A támogatás európai 
alapokból biztosított.

> Nyaralási napok ingyen: tengerpar-
ti program. Azok a turisták, akik július 
15-ig az ügynökségeknél legalább 5 na-
pos tengerparti nyaralásra fizetnek be, 1-2 
napos ingyen szállást kaphatnak pluszba. 
Az ajánlat az augusztus 15. és 31. közötti 
időszakra is érvényes – jelentette be a Ro-

mániai Turisztikai Ügynökségek Országos 
Egyesülete (ANAT). Az ANAT elindítja 
az Nyaralási napok ingyen című program-
ját, amely kizárólag az egyesülethez tartozó 
turisztikai ügynökségeken keresztül hasz-
nálható fel a június 15. és július 15., illetve 
augusztus 15–31. közötti időszakban. A 
romániai szállodatulajdonosokkal közösen 
megvalósított program rendkívüli ajánla-
tokat tartalmaz a turisták számára: öt na-
pot fizetnek, de hat, vagy akár hét napot is 
eltölthetnek a szállodában, ezt kizárólag az 
ANAT-hoz tartozó ügynökségeken keresz-
tül lehet igénybe venni. Tavaly több tucat 
szálloda vett részt a programban.
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 hirdetés

hozzájárulásokról

kibővült szerepköre
 hirdetések

Ingyenes megújulóenergia-
tanácsadás a megyeházán 

Már második éve működik a Hargita Megyei 
Energiatakarékossági Közszolgálat ingyenes tanács-
adó szolgáltatása, melyet igénybe vehetnek magán-
személyek, vállalkozók és önkormányzatok is. A szol-
gáltatást egy nem profitorientált, piacilag független 
szervezet működteti, így bárki bizalommal fordulhat 
kérdéseivel a közszolgálat alkalmazottjaihoz a meg-
újuló energiaforrások hasznosításával és az energiaha-
tékonysággal kapcsolatosan. 

A tavaly elkezdett tanácsadást már több mind két-
százan vették igénybe. Míg a múlt évben nagyrészt a 
„Zöldház” program dokumentumai kitöltésében volt 
szükség a közszolgálatra, idén sokkal szélesebb körben 
érdeklődtek az emberek: volt már példa napkollekto-
ros rendszer megtervezésében valós segítségnyújtásra, 
finanszírozási lehetőségek felkutatására és engedélyez-
tetési eljárásokban való segítségnyújtásra is. 

A szolgáltatást bárki igénybe veheti személyesen a 
megyei tanács épületének negyedik emeletén, a 404-
es irodában, valamint az office@spme.ro e-mail címen 
vagy a 0266–207784-es telefonszámon keresztül. 

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avrămescu utca 4. szám – 

a székelykeresztúri (Kossuth Lajos u. F1 tömbház, 5-ös 
lakrész), Forest-Bok Kft. jogi felszámolói minőségében 
nyilvános árverést szervez az adós vagyonállományát ké-
pező következő javak értékesítése végett: faépítmény – 
4575,00 lej; faépítmény – 2805,00 lej; gatter – 3472,50 
lej; gatter – 4335,00 lej; marógép – 172,50 lej; lyukasz-
tógép – 105,00 lej; élezőgép – 172,00 lej; famaró – 230 
lej; 10 m3 faanyag (tűzifa) – 150 lej/m3.

Az árverésre a jogi felszámoló marosvásárhelyi szék-
helyén kerül sor 2012.  június 29-én 12 órakor és azt 
megismétlik hetente a pénteki napokon ugyanazon 
órában a vagyonállomány felszámolásáig. Az árverésen 
részt vehetnek azok a magánszemélyek és/vagy jogi sze-
mélyek, akik legalább egy nappal az árverések megszer-
vezése előtt befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező 
részvételi garanciát, valamint a részvételi illetéket.
Bővebb felvilágosítás a 0265–269700-as, a 0265–261019 

és a 0745–146096-os telefonszámokon.

hargitanépe
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Más szabályok 
az egészségügyi 
biztosításokra
Az egészségbiztosítási hoz-

zájárulás-fizetési kötelezettségre 
vonatkozóan némileg másabb 
előírások érvényesek. Mi több, 
ezen hozzájárulás esetében bonyo-
lultabb a helyzet, és adódhatnak 
olyan egyedi esetek is, amelyek 
értelmezése akár problematikus is 
lehet. Így például az a nyugdíjas, 
akinek a nyugdíja nem haladja 
meg a 740 lejt, amennyiben szerzői 
jogdíjból realizál jövedelmet, ez 
utóbbira nem számítandó egész-
ségbiztosítási hozzájárulás-fizetési 
kötelezettség, de amennyiben a 
nyugdíjának a kvantuma 740 lej-
nél magasabb, akkor igen. Ennek 
okán előfordulhat, hogy az egyik 
nyugdíjasnak az összjövedelme 
(740 lejes nyugdíj + másabb jöve-

delem) nagyobb, mint a másiké, 
és mégsem lesz kötelezett egész-
ségbiztosítási-hozzájárulás fizeté-
sére. Az is nehezen értelmezhető, 
hogy a civilszerződések alapján 
végzett tevékenységből származó 
jövedelmek mellett ha valaki szer-
zői jogdíjból is jövedelmet ér el, 
ez utóbbira nem alkalmazandó az 
egészségbiztosítási-hozzájárulási 
kvóta.

Mi a helyzet 
a mezőgazdasági 
jövedelmekkel?
A mezőgazdasági tevékenység-

ből származó jövedelmek tekin-
tetében még furább és visszásabb 
helyzet alakulhat ki. Az Adótör-
vénykönyv 42-es szakasza k) bekez-
désének értelmében a természetes 
állapotban közvetlenül értékesített 
termékek (gabona, tej, nyersbőr, 

gyümölcs, gomba stb.) esetében 
realizált jövedelem nem adózan-
dó meg. Tekintsünk el attól, hogy 
nehezen követhető nyomon, ellen-
őrizhető, hogy az a termelő példá-
ul tejet adott-e el vagy tejfölt, túrót 
stb. (mert amennyiben ez utóbbi-
akat, akkor fennáll az adófizetési 
kötelezettség), ám nézzük meg, 
fennáll-e az egészségbiztosítási 
hozzájárulás-fizetési kötelezettség. 
Ha az adott személynek bér jellegű 
vagy másabb jövedelmei is van-
nak, akkor természetesen, hogy 
igen. De mi történik akkor, ha a 
jövedelmének kizárólagos forrása 
a szóban forgó termékértékesítés. 
Nos, a 2012/125-ös sürgősségi 
kormányrendelet értelmében erre 
ugyancsak kötelezett lesz, ugyanis 
egy új előírás értelmében azok a 
személyek, akik nem realizálnak 
jövedelmet, biztosítási jogállásuk 
elnyerése érdekében kötelezettek 
annak fizetésére. És az ilyen esetek-
ben a kiszámítási alap az országos 
garantált minimális bruttó bér. 
Azt pedig a következő hónap 25-ig 
kell befizetni. Az más kérdés, hogy 
azok a személyek, akik eddig nem 
voltak és ezentúl sem lesznek kö-
telezettek személyi jövedelemadó 
fizetésére, nem szerepelnek az adó-
hatóságok adatbázisában.

Visszatérve azokra az entitá-
sokra, amelyek társadalombizto-
sítási hozzájárulás-fizetési kötele-
zettségének az ügykezelése átkerül 
az adóhatóságokra. Amennyiben 
ezen kötelezettséget már megál-
lapították számukra, a befizetésre 
ezentúl az állami kincstárnál kerül 
sor negyedévenként. Amennyiben 
a tevékenységüket 2012. július 1-je 
után kezdik meg, a várható jöve-
delmükről nyilatkozniuk kell, s 
annak alapján az adóhatóság vég-
zésével állapítják meg a fizetési kö-
telezettség kvantumát. Amint már 
arra utaltunk, az új előírások július 
1-jétől lépnek hatályba, tehát a jú-
niusi kötelezettségek befizetésére, 
illetve annak rendjére azok még 
nem vonatkoznak. Ilyenképpen 
az érintetteknek még több mint 
egy hónap áll a rendelkezésükre 
ahhoz, hogy tanulmányozzák a 
szóban forgó törvényes előíráso-
kat. Amúgy a gyakorlatba ültetés-
sel kapcsolatosan még esedékesek 
szaktárcai rendeletek, s azok is-
mertetésére a későbbiek során még 
visszatérünk.
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Remekeltek az ISk bIRkózóI

Két verseny, hét érem
Júniusban két országos döntőt 
is szerveztek birkózók számára, 
mindkét bajnoki megmérettetés-
ről érmeket hoztak a Szé kely ud
varhelyi ISK sportolói.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Június 1–3. között a marosvá-
sárhelyi Ligeti Sportcsarnok 
adott otthont az ifjúsági bajno-

ki döntőnek, melyen csaknem 310 
17 és 20 év közötti sportoló mér-
kőzött meg, a kötött-, szabadfogá-
sú és női birkózás kategóriákban. 
A Székelyudvarhelyi ISK sportolói 
fontos eredményeket szereztek, 
annak ellenére, hogy a mezőny 
igen erős volt. A 60 kg-os súlykate-
góriában Katona Zsolt, a 66 kg-os 
súlycsoportban pedig Balázs Zsolt 
szerzett egy-egy ezüstérmet. A 96 
kg és 120 kg súlycsoportokban pe-
dig Sófalvi Szilárd, illetve Molnos 
Sándor bronzéremmel tért vissza. 
A sportolókat Bodrogi Csaba, Ka-
tona László és Józsa Gábor edzők 
készítették fel.

Június 15–17. között Man-
gálián léptek szőnyegre az ISK 
birkózói, a kadet egyéni országos, 
szabadfogású birkózó bajnoksá-
gon egy arany- és két ezüstérem 
gazdagította az udvarhelyi színe-
ket képviselő sportolók idénybeli 
gyűjteményét. A mintegy 300 
fős mezőnyből Boros Gábor „al-
kotott” nagyot, a 85 kg súlycso-
portban elhódította az országos 

bajnoki címet, így kategóriájában 
ő képviselheti Romániát a július 
közepén Lengyelországban sor-
ra kerülő Európa-bajnokságon. 
A Bodrogi Csaba és Katona László 
által felkészített 12 tagú udvarhelyi 
küldöttségből Márton Barna (50 
kg) és Jakab Árpád (58 kg) teljesít-
ménye is külön említést érdemel, a 
két sportoló egy-egy ezüstéremmel 
térhetett haza.

> NBA. A Miami nyerte meg az 
észak-amerikai profi kosárlabda-bajnok-
ság 2011–2012-es kiírását, miután a 
nagydöntő ötödik mérkőzésén 121–106-
ra legyőzte az Oklahoma City Thundert. 
A Heat e siker révén 4–1-gyel zárta le az 
egyik csapat negyedik győzelméig tartó 
párharcot. LeBron James ezúttal tripla 
duplával – 26 ponttal, 11 lepattanóval és 
13 assziszttal – segítette csapatát. Döntő, 
5. mérkőzés: Miami Heat – Oklahoma 
City Thunder 121:106 (31:26, 28:23, 
36:22, 26:35). Az egyik csapat negyedik 
győzelméig tartó párharc végeredménye: 
4–1 a Miami javára.

> NHL. A 18 éves orosz szupertehet-
ség, Nail Jakupov kelt el az első helyen az 
észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) 
játékosbörzéjén (draft): a támadó játékjogát 
az Edmonton Oilers foglalta le. Szakértők 
szerint Jakupov a legjobb támadó volt a „pi-
acon”, a legutóbbi idényben 42 mérkőzésen 
69 pontot szerzett az ontariói bajnokság-
ban. Egyelőre az első kört bonyolították le a 
drafton, a 30 csapat között összesen hét for-
dulót rendeznek. A választható játékosok 
listáján ott van a magyar válogatott Hári 
János is. A draft első körében 14 kanadai, 
6 amerikai, 3 orosz, 2-2 svéd, cseh és finn, 
valamint egy finn játékost választottak ki. 

Hári János az európai ranglista 56. helyén 
állt az előzetes várakozások szerint, vasár-
nap hajnalban dől el a sorsa.

> Forma–1. Fernando Alonso a 11. hely-
ről rajtolva győzött tegnap az idei Forma–1-
es világbajnokság nyolcadik futamán, az 
Európa Nagydíjon. Műszaki hiba miatt 
adta fel a valenciai futamot Sebastian Vet-
tel (Red Bull Renault) és Romain Grosjean 
(Lotus Renault) is, Alonso autója pedig a le-
vezető körben állt le motorprobléma miatt. 
Lewis Hamiltont (McLaren Mercedes) az 
utolsó körben ütötte ki a versenyből Pastos 
Maldonado (Williams), esetüket a futam 

után vizsgálták meg a felügyelők. Fernando 
Alonso sikerével a szezon első kétszeres 
győztese lett. A pontszerzők: 1. Fernando 
Alonso (Ferrari), 2. Kimi Räikkönen (Lotus 
Renault), 3. Michael Schumacher (Merce-
des), 4. Mark Webber (Red Bull Renault), 
5. Nico Hülkenberg (Force India Merce-
des), 6. Nico Rosberg (Mercedes), 7. Paul 
di Resta (Force India Mercedes), 8. Jenson 
Button (McLaren Mercedes), 9. Sergio Pe-
rez (Sauber Ferrari), 10. Pastor Maldonado 
(Williams Renault). Összetettben 111 
ponttal vezet Alonso a 91 pontos Webber 
és a 88 pontos Hamilton előtt. Következik 
a Brit Nagydíj július 8-án.hí
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Egy arannyal és két ezüstéremmel szegényebb a román tengerpart

hargitanépe

Nehéz bajnoki rajt vár
az SZKC-ra

A Román Kézilabdaszövetség 
vezetőtanácsának ülésén ki-
sorsolták a 2012–2013as fér-
fibajnokság fordulóinak párosí-
tásait. A Székelyudvarhelyi KC 
nehéz rajtra számíthat, hiszen 
az első négy fordulóban a baj-
nokkal és a tavalyi ezüstérmes-
sel találkozik, továbbá az Euró-
pakupában is érdekelt lesz.

Sűrű és kemény programmal 
rajtol szeptemberben a hiva-
talos férfi-kézilabdaidénűy a 

Székelyudvarhelyi KC számára, hi-
szen nemcsak nehéz bajnoki mecs-
csei lesznek a csapatnak, hanem az 
Európa-kupában is pályára fog lép-
ni. A román bajnokságról egyelőre 
nem lehet tudni, hogy mikor raj-
tol (szeptember 8–9-én vagy egy 
héttel később), az első fordulóban 
a Kolozsvári U otthonában játsza-
nak a fiúk, majd az előző bajnok-
ságban a városi sportcsarnokban 
meglepetést okozó Ploieşti érkezik 
Székelyudvarhelyre. A harmadik 
fordulóban hosszú és nagyon ne-
héz kiszállás következik, a bajnok 
Konstancai HCM-nél vendéges-
kedik Vlad Caba edző együttese, 
majd a negyedik játéknapon az 
ezüstérmes Bákói Dedemant fo-
gadja a tavalyi harmadik helyezett 

Székelyudvarhelyen. A bajnokság-
ban 12 csapat szerepel, így 22 for-
dulót rendeznek. Az Európa-kupa 
(a KEK és az EHF-kupa összevont 
utóda) első fordulóját szeptember 
8–9-én rendezik, a visszavágót egy 
héttel később, az SZKC ellenfele 
egyelőre nem ismert.

Három felkészülési torna
A Székelyudvarhelyi KC ed-

dig három felkészülési tornára hi-
vatalos augusztus folyamán. Két 
alkalommal „idegenben” lépnek 
majd pályára, míg egyszer hazai 
környezetben.

A felkészülési tornákat augusz-
tus 9–11. között Bákóban kezdik. 
Az ezüstérmes Bákói Dedeman 
által rendezett négyes tornán az 
SZKC, a Dinamo Călăraşi és a Bu-
karesti CSM csapatai szerepelnek. 
Augusztus 24–26. között Tatabá-
nyán méretettnek meg az udvarhe-
lyi fiúk. Itt a házigazda Tatabánya, 
a magyar bajnok MKB Veszprém 
és a dán Bjerringbo-Silkeborg lesz-
nek az ellenfelek.

Augusztus 31. és szeptember 2. 
között rendezik a Székelyudvarhely-
kupát. Vlad Caba tanítványai a Ko-
lozsvári U-val, a Bákói Dedemannal 
és a Suceavai Universitateval fognak 
megmérkőzni.

Sorsoltak a női Eb-re
A horvát, a német és a spanyol 
csapattal szerepel majd egy 
csoportban a magyar női kézi-
labdaválogatott decemberben 
a szerbiai Európabajnokságon. 
A román válogatott Monteneg-
rót, Oroszországot és Izlandot 
kapta ellenfélül.

P énteken tartották a sorso-
lást a sportág európai szö-
vetségének (EHF) monacói 

kongresszusán, a magyar válogatott 
a harmadik kalapban kapott he-
lyet. Az már korábban eldőlt, hogy 
Karl Erik Böhn szövetségi kapitány 
együttese a csoportkörben, és to-
vábbjutása esetén a középdöntőben 
is Újvidéken léphet pályára. A ma-
gyar válogatott a horvátok és a vb-
bronzérmes spanyolok mellett is-
mét összekerült Németországgal. A 

románok Versecben fognak pályára 
lépni. Az első kalapból induló ro-
mán válogatott végül Montenegró-
val, Oroszországgal, Izlanddal kell 
megmérkőzzön a továbbjutásért.

A csoportokból az első három 
helyezett jut tovább a középdöntőbe. 
Az A és a B csoportok továbbjutói 
Belgrádban, míg a C és a D csoport 
első három helyezettjei Újvidéken 
küzdenek majd tovább az egyenes 
kiesési szakaszért. Az elődöntőknek 
és a döntőnek Belgrád ad otthont.

Az Eb csoportbeosztása:  
A csoport (Belgrád): Norvégia, Uk-
rajna, Szerbia, Csehország; B csoport 
(Nis): Svédország, Franciaország, 
Dánia, Macedónia; C csoport (Újvi-
dék): Horvátország, Németország, 
Magyarország, Spanyolország; D 
csoport (Versec): Románia, Monte-
negró, Oroszország, Izland.

Révbe éRtek SpItzmülleRék

Magyar siker Kolozsváron
Magyar győzelemmel ért vé-
get a hazai ralibajnokság ne-
gyedik futama, a Kolozsváron 
rendezett Transilvania Rally. 
A Spitzmüller Csaba és Szőke 
Tamás (Mitsubishi Lancer EVO 
10 R4) alkotta páros számára 
még a hét elején a részvétel 
sem volt biztos, de mégis si-
került elindulni a versenyen, a 
szereplés pedig a várakozáson 
felül sikerült.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

A Spitzmüller Csaba és 
Szőke Tamás alkotta pá-
ros győzelmével ért véget 

a hazai ralibajnokság negyedik 
futama, a Transilvania Rally. A 
Kolozsváron és környékén tar-
tott versenyen a magyar páros a 
tíz gyorsasági szakaszból kilen-
cet megnyerve győzött az idény 
utolsó aszfaltos versenyén, a 

sikernek köszönhetően az ösz-
szetett állásban is átvették a ve-
zetést. Spitzmüller autójában a 
verseny előtt motort cseréltek, 
egyes alkatrészek viszont az 
utolsó pillanatban érkeztek meg 
Angliából, így a pilóta kedden 
még nem tudta, rajthoz tud-e 
állni pénteken. – Idén még nem 
volt olyan versenyünk, hogy mű-
szaki szempontból minden hi-
bátlan lett volna. Viszont most 
Kolozsváron nem volt ilyen gon-
dunk. Nagy volt a meleg, de ez 
nem befolyásolta versenyzésün-
ket. A pályák egyébként zseniáli-
sak voltak, élmény volt ezeken a 
gyorsaságikon autózni – mondta 
lapunknak Spitzmüller a verseny 
után.

A Transilvania Rally pont-
szerzői: 1. Spitzmüller Csaba, 
2. Bogdan Marişca (Mitsubi-
shi Lancer EVO 9), 3. Valentin 
Porcişteanu (Mitsubishi Lancer 

EVO 10 R4), 4. Dan Gârtofan 
(Skoda Fabia S2000), 5. Szabó 
Gergő (Mitsubishi Lancer EVO 
10 R4), 6. Francois Delecour 
(Renault Mégane RS), 7. George 
Grigorescu, 8. Alex Filip (mind-
ketten Renault Clio R3), 9. Savu 
Horaţiu (Mitsubishi Lancer 
EVO 9), 10. Bereczki Norbert 
(Citroën C2R2). Az 5-ös géposz-
tályt Grigorescu nyerte, a Logan-
kupában Bogdan Barbu diadal-
maskodott, a 11-es géposztályban 
Daniel Ungur nyert, a legjobb a 
Junior kategóriában pedig Rareş 
Tomiţă volt. A csapatversenyt a 
Napoca Rally Academy nyerte.

A bajnokságot Spitzmüller 
vezeti 76 ponttal a 75 pontos Por-
cişteanu és az 51 pontos Gârtofan 
előtt. A következő futamnak Sze-
ben ad otthont, az Interconti nen-
tal Rally Challenge (IRC) verseny 
a román bajnokságban 1,5-ös 
szorzóval szerepel.



lakás

ELADÓ Lokodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű csalá-
di ház 35 ár gyümölcsössel, igénye-
seknek vagy alapítványnak. Telefon: 
0744–182886, 0740–186614.

ELADÓ II. emeleti, 2 szobás 
tömb házlakás Csíkszeredában, a Fe-
nyő utca 11 B/12. szám alatt. Tele-
fon: 0743–663781.

KIADÓ 2 szobás lakás a Test-
vériség sugárúton, I. emeleten, a 
rendőrség közelében. Bér: 150 euró. 
Telefon: 0744–592500. (22114)

ELADÓ I. emeleti garzonlakás a 
Hunyadi János utcában. Ára: 20 000 
euró. Telefon: 0766–673001. (22116)

ELADÓ Csíkdánfalván a 223-as 
házszám alatti családi ház gazdasági 
épülettel, valamint Csíkjenőfalván a 
Kenderes-kertben építésre alkalmas 
12,5 ár telek villanylehetőséggel. Te-
lefon: 0740–869237, 0744–368457.

ELADÓ Csíkszeredában, a Jégpá-
lya negyed 10. szám alatt, napos olda-
lon, II. emeleti, 3 szobás lakás frissen 
felújítva (víz-, fűtésszabályozó). Tele-
fon: 0266–310208, 0749–559827.

telek

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

jármű

ELADÓ 2004-es évjáratú Volks-
wagen Passat, kombi, dízel, 131 
lóerős, tiptronic-váltós, jó felszerelt-
séggel, saját tulajdonban. Telefon: 
0745–906527. (22128)

ELADÓ kétéves, 49 cm3-es, D4S 
automata, négykapcsolásos robogó, 
51 620 km-ben, vizsgával. Telefon: 
0724–346505. (22109)

vegyes

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. 
Telefon: 0751–523376. (22101)

ELADÓK fiatal tojótyúkok és ka-
kasok, valamint előnevelt, vegyes 
hasznosítású tojócsirkék Csicsó 221. 
szám alatt. Telefon: 0740–147115, 
0266–379204. (22121)

ELADÓ faragott székely kapu, 
valamint egy 2 kW-os generátor. Te-
lefon: 0751–131213.

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

ELADÓ faragott székely kapu, 
valamint egy 2 kW-os generátor. Te-
lefon: 0751–131213.

ELADÓ régi szobabútor. Érdek-
lődni lehet a 0743–091776-os tele-
fonszámon.

ELADÓ régiség: 1863-ban dió-
fából, Bécsben készült faragott 
bútor: tálaló; 12 személyes asztal, 
négy szék, szekrény. Telefon: 0266–
332540.

ELADÓ egy fehér és egy fekete 
puli kiskutya. VÁSÁROLNÉK U445-
es Fiat kistraktort reális áron. Tele-
fon: 0745–790403, 0740–158994.

állás

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

szolgáltatás

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

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

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK garanciával, helyszíni 
kiszállással, minden színben. Tele-
fon: 0746–639363, 0745–269777. 
(22118)

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

köszönetnyilvánítás

részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk szere-
tett igazgatónk,

JASZENOVICS MIKLÓS-LÁSZLÓ

haláláról. Őszinte részvétünket fe-
jezzük ki a gyászoló családnak. A 
Talajtani Hivatal munkaközössége.

megemlékezés

elhalálozás


Búcsúztam volna, 
de erőm nem engedett,
úgy hát búcsú nélkül 
szívetekben tovább élhetek.
A halálban sem lettem 
hűtlen hozzátok,
Az égből is gondolok, 
s vigyázok rátok.
Ha rátértek erre az útra,
Elétek megyek, 
s találkozunk újra.

Mély fájdalommal, de Isten 
akaratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a drága jó férj, édesapa, test-
vér, rokon, szomszéd és jó barát,

SZŐCS DÉNES
(született Csatószegen)

életének 66., házasságának 42. 
évében 2012. június 22-én türe-
lemmel viselt, hosszas betegség 
után csendesen elhunyt. Drága ha-
lottunk földi maradványait 2012. jú-
nius 26-án de. 10 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíkkozmási 
temető ravatalozójából. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
A gyászoló család.
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Az újonnan épült piricskei 
MOUNTAIN-REST 

(Hegyi Pihenő) panzióba  
tapasztalattal rendelkező 
 szakácsot  segédszakácsot 

 pincért  bárost 
alkalmazunk. 
Önéletrajzokat  

az info@mountain-rest.ro  
e-mail címre vagy  

a 0266–372255-ös faxra várjuk.

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
szakmunkások,  

segédmunkások részére! 

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

A CSÍKSZENTKIRÁLYI  
KÖZBIRTOKOSSÁG  

IGAZGATÓTANÁCSA
nyílt árverést szervez 

843 m3 végvágásból származó 
famennyiség kitermelésére.

Az árverésre 2012. június 
27-én 9 órától kerül sor a köz-
birtokosság székhelyén.

Bővebb felvilágosítás 
a közbirtokosság székhelyén 

vagy a 0266–332880-as 
telefonszámon.

Stabilan működő cég
FRANCIA TOLMÁCSOT 

ALKALMAZ.
Faipari jártasság előnyt jelent.

Telefon:  
0749–843156

A H.B. Hotels Rt. 
a tusnádfürdői  

Ciucaş szállodába  
alkalmaz:

 szakdiplomával rendel-
kező szakácsot;
 szakdiplomával rendel-

kező villanyszerelőt;
 szakdiplomával rendel-

kező éjjeliőrt;
 vízimentőt a meden-

cékhez.

Bővebb információ  
a cég székhelyén, 

Tusnádfürdő, Anna sétány  
7. szám,  

telefon: 0266–335004 vagy 
a colcer.ileana@hbhotels.ro 

e-mail címen.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Amíg őriz a szemünk,
Amíg lehunyt szemmel látunk,
Amíg érez a szívünk,
Amíg néha álmunkban jársz,
Addig lelkünkben helyet találsz.

Fájó szívvel em-
lékezünk 2009. június 
24-re,

JÁNOS KÁLMÁN

halálának 3. évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise 2012. június 
25-én, ma 18.30-tól lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 
Szerettei. (22130)

Köszönetünket fe-
jezzük ki mindazoknak, 
akik drága halottunk,

KARÁCSONY ILONA

temetésén részt vettek, sírjára ko-
szorút, virágot helyeztek és a ne-
héz percekben mellettünk álltak. 
A gyászoló család – Zetelaka.

Elment tőlünk, 
mint a lenyugvó nap,
De szívünkben él 
és örökre itt marad.

(Reményik Sándor)

Fájó szívvel em-
lékezünk 2007. június 
29-re,

LAKATOS MIHÁLYNÉ
Vitos Aranka

halálának 5. évfordulóján. Az en-
gesztelő szentmise 2012. június 27-
én 18 órakor lesz a csíkszentkirályi 
római katolikus templomban. 
Legyen Istentől áldott pihenésed. 
Gyászoló özvegye. (22125)

hargitanépe

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete.

Pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra ki-
adott Agrárfejlesztési stratégiájának VIII-as fejezete, 8, 9, 10-es pontja 
értelmében a hivatalosan bejegyzett gyümölcsfeldolgozó egyesületek tevé-
kenységének támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azon településen 
található, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfej-
lesztési Egyesületének, vagy megyei érdekeltségűek.

Pályázók köre: Hargita megyei gyümölcsfeldolgozó egyesületek.
Pályázatok célterületei:

– gyümölcsfeldolgozó egyesületek konyháinak felszerelése: kuk-
ták, címkék, befőttesüvegek, csomagolóanyagok, inox kagylók, 
inox asztalok stb.

Előirányzott keretösszeg: 75 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. július 27.
További információk, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényel-

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

A pályázat benyújtható: egy példányban, lezárt borítékban Hargita 
Megye Tanácsának 244/B irodájába, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám. 

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatok nem részesülnek el-
bírálásban.

A FENYŐ TRAVEL  
Utazási Iroda

IRODAVEZETŐT KERES.
Elvárás:
 idegenforgalmi  felsőfokú vég-
zettség;
 angol és román nyelv tárgyalás 
szintű ismerete;
 2 éves szakmai tapasztalat;
 előnyt jelent a foglalási rend-
szerek ismerete;
 határozott fellépés, ügyfélcent-
rikus hozzáállás.

Amit ajánlunk:
 versenyképes jövedelem;
 utazási lehetőség.

Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal június  

29-ig a Fenyő Szálló titkárságán.



Meglepetések nélkül ért véget 
a labdarúgó Európa-bajnokság 
első három negyeddöntője. Az 
előzetesen esélyesnek vélt por-
tugálok, németek és a címvédő 
spanyolok továbbléptek. Egyet-
len meglepetés volt, éspedig az, 
hogy a franciáknak esélyük sem 
volt a spanyolok ellen.

Három olyan mérkőzést 
rendeztek a labdarúgó 
Európa-bajnokság ne-

gyeddöntőiben, ahol az elődöntőbe 
jutott csapatok nyomasztó fölény-
ben játszották végig a 90 percet el-
lenfeleikkel szemben. A negyeddön-

tő nyitányát a portugálok kezdték 
a csehekkel. A Cristiano Ronaldo 
vezette portugálok töménytelen 
mennyiségű helyzetet dolgoztak ki 
a találkozó során, de a győztes gólra 
79 percet kellett várni. Másnap a né-
meteken volt a sor, hogy igazolják jó 
formájukat a görögök ellen. A „ka-
lóz hajósok” a szokásos ultradefen-
zív taktikával álltak fel, ami ezúttal 
nem működött. Az 55. percben még 
felcsillant a görögök előtt a remény, 
hogy esetleg meglephetik ellenfe-
lüket. A németek azonban szűk 13 
perc alatt eldöntötték a mérkőzés 
sorsát. Ezzel a görögök megkapták 
az államadósságukra irányzott men-

tőcsomag első részét. A németek 
a két évvel ezelőtt a spanyolokkal 
szemben elveszített világbajnoki elő-
döntő óta minden tétmérkőzésüket 
megnyerték, ez volt sorozatban a 15. 
sikerük, ami rekord.

A legjobban várt negyeddön-
tőn a címvédő spanyolok dolgát 
a gallok akarták megnehezíteni. 
Nem sikerült. A hispánok átro-
bogtak ellenfelükön, úgy hogy 
azoknak csak két valamirevaló 
helyzetet engedtek. A spanyol 
válogatottból Xabi Alonsónak 
ez volt a 100. mérkőzése a válo-
gatottban, és ezt két góllal koro-
názta meg. További érdekesség, 
hogy a spanyol válogatott törté-
nete során első alkalommal győz-
ték le tétmeccsen a franciákat.

Eredmények
Negyeddöntő: Portugália – 

Cseh ország 1–0 (0–0) /C. Ro-
nal do (79.)/; Németország – Gö
rög ország 4–2 (1–0) /Lahm (39.), 
Khedira (61.), Klose (68.), Reus 
(74.), illetve Szamarasz (55.), Szal-
pingidisz (89.)/; Spanyolország 
– Franciaország 2–0 (1–0) /Xabi 
Alonso (19., 91., a másodikat 11-
esből)/. Az Anglia – Olaszország 
mérkőzés tegnap este lapzárta után 
ért véget.

Az elődöntő párosítása: szerda: 
Portugália – Spanyolország (21.45); 
csütörtök: Németország – Anglia 
vagy Olaszország (21.45).
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Xabi Alonso két góllal jubilált

Játsszon velünk és nyerjen

Salamon Endre a 8. forduló győztese. Nyereményét, egy Adidas focilabdát a Hargita Népe csíkszeredai 
szerkesztőségében veheti át. Megfejtés: 8. forduló (Hogy hívják a 2012-es Európa-bajnokság kabalafigu-
ráit?): Slavek és Slavko.

Kivégezték a gallokat KontinEntális-KupA A VáKár lAJos MűJégpályán

Könnyű csoportban 
a HSC Csíkszeredában

Újra házigazdája lesz a Vákár la-
jos Műjégpálya a jégkorong Kon-
tinentális-kupa egyik tornájának. 
szeptember 28–30. között Csík-
szeredában rendezik az európai 
klubkupasorozat első kör A cso-
portjának tornáját, melyen a hazai 
bajnok HsC Csíkszereda mellett a 
spanyol és a török pontvadászat 
győztese, valamint a szerb bajno-
ki második helyezett vesz részt. A 
csoportgyőztes németországba 
utazhat október végén.

AHSC Csíkszereda számára 
– ha nem történik valami 
nagy csoda – sétagalopp 

kell legyen a Kontinentális-kupa 
első körében a győzelem. A kék-fe-
hérek szeptember 28. és 30. között 
a spanyol CH Jacca, a szerb Vitez 
Belgrád és a török Baskent Yildizlari 
Ankara csapatát látják vendégül az 
A csoportban. A kvartett győztese a 
második kör B csoportjába jut, ahol 
a német másodosztály győztese, a 
Landshut Cannibals, a brit bajnok 
Belfast Giants és a holland bajnok 
Eaters Geleen lesz az ellenfél, az ok-
tóber 19. és 21. közötti tornát a né-
metek szervezik.

Habár a Magyarországot a 
Kontinentális-kupában képviselő 
Miskolci Jegesmedvék is pályáztak 

egy torna rendezésére, a nemzetkö-
zi szövetség döntése értelmében a 
második körben szereplő „macik”  
a finn másodosztály tavalyi győztesé-
nél próbálkoznak a továbbjutással, a 
turnén még a lett és a kazah bajnok 
vesz részt.

A műsor
1. kör (szeptember 28–30.):  

A csoport (Csíkszereda): CH Jaca, 
HSC Csíkszereda, Vitez Belgrád, 
Baskent Yildizlari Ankara.

2. kör (október 19–21.): B csoport 
(Landshut): Landshut Cannibals, 
Belfast Giants, Eaters Geleen, A cso-
port győztese.

C csoport (Vaasa, Finnország): 
Liepajas Metalurgs, Miskolci Je-
gesmedvék, Vaasan Sport, Bejbaris 
Atirau.

3. kör (november 23–25.):  
D csoport (Bolzano): Bolzano Foxes, 
Herning Blue Fox (dán), Toros 
Neftekamszk (orosz), B csoport 
győzetese.

E csoport (Stavanger): Me tallurg 
Zslobin (fehérorosz), Stavanger 
Oilers (norvég), KH Sanok, C cso-
port győztese.

Döntő (2013. január 11–
13.): Rouen Dragons, Donbass 
Donyeck, D és E csoport győztese. 
A tornát Donyeckben rendezik.

hirdetések



Napról napra
szabadidő

ma

Hétfő
Az év 177. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 189. Napnyugta ma 21.05-kor, 
napkelte holnap 5.31-kor. 

Isten éltesse 
Vilmos nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin–német eredetű Vilmos jelentése 

erős akaratú védelmező. 

Június 25-én történt 
1992. II. János Pál pápa jóváhagyta a ka-

tolikus vallás új katekizmusát, a vallásoktatás 
egyetemesnek szánt új kézikönyvét. 

Június 25-én született 
1877. Faragó Géza festő, grafikus,
1903. George Arthur Orwell angol író

Június 25-én halt meg 
1767. Georg Philipp Telemann német 

zeneszerző, orgonista, karnagy 
1897. gróf Bethlen Gábor politikus

Helytörténeti 
évfordulók

• Nyolcvanöt éve, 1927. június 25-én szü-
letett Kászonújfaluban Róka Antal atléta. 

• Száztizenöt éve, 1897.június 25-én szü-
letett Szentábrahámon Fekete Lajos író, köl-
tő. A Székelyudvarhelyi Református Kollégi-
umban érettségizett.

felhívás

A Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat 
július 5–8. között lelkigyakorlatot tart szen-
vedélybetegeknek és hozzátartozóinak Faze-
kas György atya vezetésével Csíksomlyón, a 
Szent István Gyermekvédelmi Központban. 
Érdeklődni a 0732–830156-os telefonszá-
mon lehet.

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 15 közúti balesetben 
14 sérült személyhez és 1 halálos kimenetelű 
balesethez, 2 munkabalesethez, 4 infarktu-
sos esethez, 11 agyvérzéshez, 30 szívbe-
teghez, 30 magas vérnyomásos esethez, 13 
csonttöréshez, 9 testi sértéshez, 35 külön-
böző traumához, 3 asztmás és 9 epilepsziás 
krízishez riasztották a Hargita Megyei Men-
tőszolgálat ügyeleteseit, akik a helyszínre si-
etve ellátták a sérülteket. Továbbá segítséget 
kértek tőlük 22 szülés, 33 ájulás, 4 ittas és 5 
kómás állapot, 18 hasmenés, 23 pillanatnyi 
elmezavar, 1 mérgezéses eset, 22 légzéselég-
telenség, 2 kullancscsípés, 1 kutyaharapás, 2 
napszúrás, 5 allergiás reakció, 51 lázas álla-
pot, 1 égés, illetve 3 felső tápcsatornai vér-
zés esetén. Nyilvános helyről 5 alkalommal 
riasztották a mentőszolgálatot. A héten ösz-
szesen tíz halottat jegyeztek.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
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Telefon: 0266–212515.

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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programajánló

Ördöngösök Füzesen
Július 1-jén, vasárnap este 8 órakor 

Csíkszépvízen lép színpadra a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes. A társulat 
legújabb, Ördöngösök Füzesen című műso-
rát mutatja be a falunapi program kereté-
ben az ünneplő közönségnek.

Szejke Szépteremtő Kaláka
Az Udvarhelyszéki Népművészek 

Egyesülete szervezésében június 29.–július 
7. között tartják a XVI. Szejke Szépteremtő 
Kaláka elnevezésű népművészeti alkotótá-
bort Szejkefürdőn. A megnyitó pénteken 
16 órától lesz a székelyudvarhelyi Mű-
velődési Házban. Bővebb információ az 
alábbi telefonszámokon kapható: Tifán 
Irén: 0742–419663, Bán Erzsébet: 0749–
219915.

Ferences Biciklitúra
„Küldelek én, megáldlak én!” – ezzel a 

mottóval indul újabb kalandos útjára az im-
már fél évtizedes hagyományra visszatekintő 
Ferences Biciklitúra, a FerBiT. 2012. július 
18–23. között Assisi Szent Ferenc lelkületé-
vel, fiatalos lendülettel gurulunk 300 kilo-
métert a teremtés megcsodálásáért. Az ötödik 
FerBiT programja: július 18.: találkozás Ma-
rosvásárhelyen; július 19.: Marosvásárhely – 
Nyárádszereda – Mikháza – Szováta; július 
20.: Szováta – Parajd – Székelyudvarhely 
– Szentegyháza – Hargitafürdő; július 
21.: Hargitafürdő – Csíkszentgyörgy – 
Csobányos; július 22.: Csobányos – Gyürke 
– Egerszék – Úz-völgye – Csíkszentsimon 
– Csíksomlyó; július 23.: hazaindulás. To-
vábbi információkat a www.ferbit.ro hon-
lapon lehet olvasni, de kapcsolatba léphetsz 
a szervezőkkel a biciklistak@gmail.com 
e-mail címen, valamint a 0741–940171-es 
telefonszámon. Részvételi díj: 60 lej. Jelent-
kezési határidő: július 5.

Hangverseny
Hargita Megye Tanácsa Komolyzene 

Hargita Megyének elnevezésű program-
ja keretében lép színpadra a csíkkarcfalvi 
kultúrotthonban a Csíki Kamarazenekar 
Kamaraegyüttese holnap 20 órától. Köz-
reműködik: Filip Ignác – furulyák, barokk 
fuvola, ének; Szabó Éva – furulyák, barokk 
fuvola, dobok; Kovács László – hegedű, 
ének; Kovács Éva – hegedű; Adorján Csaba 
– brácsa, népi brácsa, ének; Lázár Zsombor 
– cselló; Szőgyör Árpád – nagybőgő, ének, 
Műsoron:  szemelvények a XVI–XIX. szá-
zadi magyar zenéből (históriás énekek, di-
ákdalok, magyar táncok).

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás ma 8–17 óra kö-
zött Gyimesfelsőlokon a 38–46. szám alatt.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro

2012. június 25., Hétfő | 15. oldalhargitanépe

www.parapista.com

– Jaj, elnézést! Véletlenül egy jó fogát húztam ki. 
Most ki kell húznom a beteget is.
– Még jó, hogy nem szemorvos...

para

A Hargita Népe ajánlja

Vadas Gyula – Veress Albert:
Az ördög cimborája

N égy felcsíki falu – Csíkmadaras, Csíkdánfalva, Karc-
falva és Csíkszentdomokos – öngyilkossági adatait 
vizsgálja és hasonlítja össze könyvében Vadas Gyula és 

Veress Albert, többek között arra a jelenségre keresik a lehet-
séges magyarázatot, hogy miért vetnek véget négyszer többen 
önkezűen életüknek Karcfalván, mint Csíkmadarason.

A könyv megvásárolható a csíkszeredai Corvina Könyves-
házban; ára 39 lej. 

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Az Uz Bence „az őstermészettől még el nem szakadt 
embernek, a havas nyers és primitív, s különöskép-
pen: mégis bonyolult és érzékeny lelkű fiának a 

belső világába nyit mélységes bepillantást. S hozzá: milyen 
keretben, a színeknek és szavaknak milyen zenéje közben 
történhetik ez a bepillantás!” – írja Tompa László 1934-ben. 
A jelen kiadáshoz Marosi Ildikó írt előszót.  

A könyv terjedelme 212 oldal, kötött, ára: 28 lej. A kötet 
megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. sz., telefon: 0266–316798.

Nyirő József: Uz Bence 
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Hétezer éves tejet találtak  
a Szaharában

Bebizonyosodott, amit a lenyűgöző 
barlangfestmények alapján már gya-
nítottak: 7000 éve tejgazdaságok 

voltak a mai sivatag területén. Mindezt 
az angliai Bristoli Egyetem és a római 
Sapienza Egyetem kutatói igazolták, akik 
a Nature legújabb számában tették közzé 
eredményeiket. A nemzetközi kutatócso-
port zsírsavakat vont ki olyan mázatlan ke-
rámiaedényekből, amelyeket Líbiában, egy 
régészeti lelőhelyen találtak.

A vegyelemzés eredményei azt mutat-
ták, hogy egykor tejből, sőt tej feldolgozá-
sából származó zsiradékok voltak az edé-
nyekben. Ez az első, legkorábbi bizonyíték 
a prehisztorikus szaharai „tejgazdaságra”. 
Mindez a Kr. e. 5. évezredben kezdődhe-
tett a jelenlegi adatok szerint.

A tudósok lipideket (a zsírok is a lipidek 
közé tartoznak) kerestek lipid-biomarker 
módszerrel, és szénizotópos eljárást is hasz-

náltak. Kiderült, hogy az edényeket a tej 
feldolgozására használták. Ez pedig az első 
bizonyítékot jelenti a háziasított szarvasmar-
hák tartására a régió prehisztorikus népeinél. 
Mindez tehát már nemcsak a tej, hanem az 
ebből származó, feldolgozott termékek – a 
kutatók utalnak a sajtra és a vajra – előállítá-
sát igazolják a Szahara korabeli lakóinál.

A fotót Fazakas Csilla, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Még mindig többórás napsütésre lehet számí-
tani, de sokfelé megnövekszik a gomolyfelhőzet, a 
hegyvidéken kisebb eső, zápor is kialakulhat.

Amikor felszerelték, az időjárás nem 
kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek, 
meg hát szokatlan is volt a dolog, sokáig 
mindenki gyanúsan méregette a játszótér 
mellé felállított fémszerkezeteket. Szomszé-
di, baráti társaságokban beszédtéma volt, 
hogy ha majd kitavaszodik, vajon ki lesz 
annyira bátor, hogy kimenjen, és néhány 
tömbháznyi lakó szeme láttára pedáloz-
ni, tekerni, taposni kezdjen. Akkor még a 
legtöbben – persze nem a 18-20 éves gene-
rációról beszélek – úgy gondolták, hogy ők 
bizony nem, rajtuk ne mosolyogjon senki, 
hogy az éppen meglévő pluszkilóikat mi-
ként próbálják ledolgozni. – Ez magánügy, 
az ember az efféle tevékenységét ne végezze a 
tömbházak között, az udvaron – summáz-
tak sokan.

Kora tavasszal, Isztambulban, a Már-
vány-tenger partján éppen olyan szabadtéri 
fitneszgépeket láttam, mint amilyenek Csík-
szeredában, a felújított Jégpálya negyedben 
vannak elhelyezve. A tengerparton, amikor 
ott jártam, egy kisebb török társaság pikni-

kezett éppen a kondigépek közelében, és a 
családtagok vették sorra a szerkezeteket. Míg 
egyik pedálozott, a másik taposott, a harma-
dik éppen a karizmait erősítette, a negyedik a 
hasizom-erősítő gépen izzadt. És egyáltalán 
nem érdekelte őket, hogy a tengerparton sétá-
ló turisták bámulják.

Ma már nem kell Isztambulba men-
ni hasonló látványért. Esténként, ahogy 
leszentül a tűző nap, meglett nők és férfi-
ak lepik el a Jégpálya negyedi szabadtéri 
fitneszgépeket is, egymás példáján felbátorod-
va ma már szép számban vannak a mozogni 
vágyók. És hogy ne legyen hosszas sorbaállás, 
egyfajta rend is kialakult, a három-négy fős 
társaságok már tudják, hogy ki körülbelül 
hány órára érkezik. És az is érdekes, hogy a 
tekerő-taposó nők és férfiak egy része nem is 
az illető lakónegyedben él. Azt pedig, hogy a 
mozogni vágyók tábora egyre népesebb, mi 
sem bizonyítja jobban, minthogy újabban 
már éjjel 11 óra után is foglaltak a gépek. Jó 
ötletnek bizonyult tehát a felszerelés, a próba 
kiállva, jöhet a következő rend. 

Bevált
                 villanás n Forró-Erős Gyöngyi
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sudoku

haladó szintkezdő szint

skandipályázatiszelvény 2012.június25.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. július 11-ig kell beküldeni.

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..........................................................................
................................................................................................................................................. 
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1.) – Miért hívod a meny-
asszonyodat kis csigámnak?
– ... (poén a rejtvényben)!

2.) – Adj kölcsön 50 lejt, 
komám, holnap lesz fizetés.
– Későn szóltál, ... (poén a 
rejtvényben)!


