
Bezárnak az óvodák, BajBan a szülők 

Ki vigyáz a kicsikre?
Kisgyerekes szülők panaszolták lapunknak: júliusban és augusztusban bezár minden 

székelyudvarhelyi napközi, óvoda. Sokan a nagyszülők igénybe vételével oldják meg gyerekük 
felügyeletét, míg mások pesztrát fogadva jócskán zsebbe kell, hogy nyúljanak. 

A tanfelügyelőség kimutatása szerint legkevesebb 120 székelyudvarhelyi szülő és gyerek 
van ebben a helyzetben. Azt ajánlják: ne egyszerre vakációzzon minden napközi. 5. oldal
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kisérettségi

„Egy magyar 
gyerek meg 
sem érti...”

Elkezdődött tegnap a nyol-
cadikosok záróvizsgája: ro-

mánból nehéz tételt kaptak a 
tanulók. Cîrceanu Claudia, az 
Orbán Balázs Általános Is-
kola romántanára lapunk-
nak azt mondta, az eddigi 
kisérettségik legnehezebb tétele 
volt a tegnapi.

kétéves a Más rádió

„Táncolni kell...”
Egyelőre nem lesz földi sugár-

zású a székelyudvarhelyi Más 
Rádió – hangzott el az adó 
kétéves születésnapján, me-
lyet koncertekkel, illetve 
rendhagyó hangkiállítással ünne-
peltek tegnap a Kőkacsa téren.

az alpolgárMestert 
is az rdMsz adta

Tegnap színt 
váltott Farkaslaka
Hivatalosan is az RMDSZ szí-

neiben mandátumot nyert 
Kovács Lehel Farkaslaka új polgár-
mestere. Tegnap délelőtt tartotta 
alakuló ülését a község újonnan 
megválasztott önkormányzata, a 
tanácskozáson a testület tagjai és 
a polgármester is letette 
a hivatali esküt. A közsé-
gi képviselők Geréb Péter 
RMDSZ-es tanácsost választották 
meg alpolgármesternek.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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2Mit tegyünk, hogy ne
kapjon hőgutát a kutyánk?

Amikor fejfájást okoz a lurkó. A gyerekek étkeztetését, felügyeletét nyáron a szülőnek kell megoldania foTó: bALáZs ATTiLA/ArchíV

Septimia-kupa: Mindenki 
jól fogja érezni magát

Közel négyezer látogató 
a múzeumban 5

Önkéntesek

Vasárnap szirénák sikító 
hang ja verte fel Lázárfalva 
csendjét. Akinek már égett a 
csűrje, vagy ült már szá-
guldó mentőben, annak 
bizonyára összeszorult a 
torka a szirénák hallatán, az éles 
hangjelzés legtöbbször semmi jót 
nem jelent.

3

      sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4654î
1 amerikai dollár USd 3,5766ì
100 magyar forint hUF 1,5520î



közélet
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A kutyák hajlamosabbak a hő-
gutára, mint az emberek. Soha 
ne hagyd a kutyádat parkoló 
autóban vagy tűző napon víz 
nélkül! Cikkünk ennek megelő-
zéséről és további fontos tudni-
valókról szól. 

Hőguta akkor történik, ha 
a termelődő hő mennyiségét a 
szervezet nem képes leadni. A 
magas hőmérséklet olyan kémiai 
reakciókat vált ki, melyek során 
leépülnek a sejtek, ami aztán ki-
száradáshoz és vérsűrűsödéshez 
vezethet. Ez nagyon nagy terhet 
ró a szívre, és vérrögök alakulhat-
nak ki, aminek következtében a 
szövetek elhalhatnak. A máj, az 
agy és a belek sejtjeit támadja meg 
rendszerint először, és ez nagyon 
gyorsan bekövetkezhet. A nor-
mál testhőmérséklet a kutyáknál 
38-39 Celsius-fok. Ha a hőmér-
séklet eléri a 41 Celsius-fokot, a 
kutyát agykárosodás veszélyezteti, 
valamint fennáll a létfontosságú 
szervek leállásának kockázata. A 
test hőmérsékletének csökkentése 
elengedhetetlen. Annak a kutyá-
nak is, amely felgyógyul, vissza-
maradhatnak szervi károsodásai, 
és élethosszig tartó egészségügyi 
problémái lehetnek. A 41 Celsius-
fok feletti hőmérséklet rendkívül 

veszélyes.Tünetek: gyors lihegés, 
tágra nyílt pupillák, a nyál meg-
vastagodása, vörös nyelv, hányás, 
szédelgés, hasmenés, kóma.

A hőguta halálos! A hőguta 
sürgősségi eset. Hűtsük le a kutyát 
és azonnal vigyük el az állator-
voshoz. Locsoljuk le vízzel, vagy 
tegyük vízbe (nem túl hidegbe), 
legyezgessük, vigyük be egy lég-
kondicionált helyiségbe, esetleg 
szivaccsal törölgessük az ágyéká-
nál és a hasánál, nedvesítsük meg a 
nyelvét, helyezzünk nedves töröl-
közőt a fejére, nyakára, hasára és 
lábai közé. Amikor testhőmérsék-
lete 39-40 Celsius-fokra csökken, 
hagyjuk abba a hűtési folyamatot. 
Ha túl drasztikusan hűtjük le az 
állatot, más problémák is kiala-
kulhatnak.

Ha a kutya testhőmérséklete 
még mindig magas, amikor az állat-
orvoshoz érnek, adhatnak neki egy 
hideg vizes beöntést, vagy gyomor-
mosást alkalmazhatnak, illetve int-
ravénás injekciót adhatnak, és vért 
vehetnek. A kutyát ellenőrzés alatt 
tartják a sokk, veseelégtelenség, 
szívrendellenesség, légzési nehéz-
ség elkerülése és a vérrög kialaku-
lásának megakadályozása végett. A 
kutyának ez esetben oxigént, szőlő-
cukrot, kortizont, antihisztamint, 
antikoagulánsokat vagy antibio-

tikumot adhatnak. Ha állapotát 
stabilizálják is, szükség van további 
kezelésekre.

Soha ne hagyd a kutyádat egy 
parkoló autóban. Még néhány 
percre se! A kocsiban lévő hő erő-
sen megnövekedhet néhány perc 
alatt is, és elérhet a kinti hőmér-
sékletnél akár 40 fokkal magasabb 
értéket is. Például 26-27 Celsius-
fokos kinti hőmérsékletnél, külö-
nösen, ha napos helyen hagyjuk, 
a parkoló autóban a hőmérséklet 
elérheti a 48-49 Celsius-fokot, 
kevesebb mint tíz perc alatt. Ha 
egy kicsit leeresztve hagyjuk az 
ablakot, csak keveset segít, és csak 
akkor, ha van egy kis szellő.

Ha kint tartod az udvaron,  
biztosíts neki árnyékos helyet és 
friss ivóvizet. Ne feledd, hogy az 
árnyék a föld forgásának hatására 
változtatja helyét. Győződj meg 
arról, hogy a vizes tál elég nagy, és 
nem borul fel túl könnyen.

Kora reggel és késő este ajánla-
tos kivinni a kutyát a kánikulában. 
Ha elengedjük, tartsuk állandó 
megfigyelés alatt, ne hajszoljuk 
túl, ne tegyük ki túl nagy fizikai 
megterhelésnek!

dr. sándor Zsolt állatorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kedvenc   HőgutA

Elkezdődött tegnap a nyolcadi-
kosok záróvizsgája: románból 
nehéz tételt kaptak a tanulók. 
Cîrceanu Claudia, az Orbán Ba-
lázs általános iskola románta-
nára lapunknak azt mondta, az 
eddigi kisérettségik legnehe-
zebb tétele volt a tegnapi.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tegnap délelőtt kilenctől 
kezdődött a nyolcadik 
osztályosok záróvizsgája. 

Az első nap románból írtak dolgo-
zatot. Mint a vizsgáztató tanárok 
lapunknak elmondták, a magyar 
gyerekek számára igencsak meg-
terhelő volt az oktatási minisztéri-
um által kihúzott tétel. A vizsgán 
Constantin Chiriţă Cireşarii című 
regényének második részéből, il-
letve nyelvtanból kellett bizonyí-
taniuk. A tanárok szerint az eddigi 
kisérettségik legnehezebb tételét 
kapták a nyolcadikosok.

– Nagyon nehéz részt kaptak a 
Cireşariiból. Szerintem ezt egy ma-
gyar gyerek nem is igazán érti meg. 
Úgy gondolom, a nyelvtani részt 
meg tudták oldani, habár az is na-
gyon becsapós volt. A korábbi évek-
kel összehasonlítva szerintem a mos-
tani volt a nyolcadikosok számára a 
legnehezebb vizsga – véleményezett 
a tanárnő. Ferenc S. Alpár főtan-

felügyelő is megerősítette: valóban 
nehéz tételt kaptak, különösen a 
fogalmazási feladat vehette igénybe 
a gyerekeket. Ma magyar nyelvből, 

holnap pedig matematikából vizs-
gáznak a tanulók. A három jegy és 
az 5–8. osztály átlagából számítják 
ki a felvételi jegyet.

Élen jár a Peda
Közzétette a Hargita Megyei 

Tanfelügyelőség a 2012-es érett-
ségi digitális kompetenciavizs-

gák eredményeit. A múlt héten 
zajló vizsgákra 2127 diák jelent-
kezett a megyéből. Az érettségire 
beiratkozott diákok közül 46-an 
nem jelentek meg, 24-en nem 
érték el a minimális tíz pontot a 
digitális kompetenciákat felmé-
rő vizsgán. Az érettségizők közül 
314-en a kezdő, 735-en a kö-
zepes, 603-an a haladó, 405-en 
pedig a kiváló minősítést kapták. 
Székelyudvarhelyen a legjobb is-
kolának a Benedek Elek Gimná-
zium bizonyult: a 42 beiratkozó 
közül 32-en szerezték meg a leg-
jobb minősítést. Akik nem érték 
el a tíz pontot, nem buknak meg 
ugyan, viszont a diplomájukra 
egy vonalat húznak az adott rub-
rikába. Ez annyit jelent, hogy a 
minimális ismeretei sincsenek 
meg számítógép-felhasználás-
ból. Mint Ferenc S. Alpár főtan-
felügyelő elmondta, nagyjából 
olyan eredmények születtek a 
digitális kompetencia vizsgán, 
amilyent vártak.

Ma az idegennyelv-vizs-
gákkal folyatódik az érettségi. 
Azoknak a diákoknak, akik 
már rendelkeznek elismert 
nyelvvizsgával, nem kell bizo-
nyítaniuk az érettségin adott 
nyelvből. Jövő héten kezdődik 
a megmérettetés második sza-
kasza, az írásbeli vizsga. 

Belehúztak. Kezdődhetett volna könnyebben is a kisérettségi Fotó: iFj. haáz sándor/archív

NEHéz rOmáN tétElt kAptAk A NyOlCAdikOsOk

„Egy magyar gyerek meg sem érti...”

A General Mir Consult SPRL
a csíkszeredai székhelyű Carshop Center Kft. jogi felszámolói minősé-

gében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 1075/96/2009-
es csődeljárási ügycsomóban meghozott ítélet és a 2012. március 29-én 
kiállított 1109-es jegyzőkönyv értelmében jóváhagyták az adós ingó javai-
nak elárverezése megkövetelte okiratokat.

Az eladásra kerülő javak a következők: gépkocsi cserealkatrészek.
A felértékelési jelentésnek és a jóváhagyott értékesítési javaslatnak 

megfelelően a kikiáltási ár 170 536,14 lej.
Ezen feltételek közepette a General Mir Consult SPRL megszervezi az 

ingatlan javak nyílt kikiáltásos árverés révén történő eladását négy héten át 
a csütörtöki napokon 13 órától, július 5-től kezdődően a jogi felszámoló 
csíkszeredai székhelyén.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek az árverés 
megkezdése előtt legalább 1 órával letétbe kell helyezniük a kikiáltá-
si ár 10 százalékát képező garanciát és a 150 lejes részvételi illetéket a 
Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO84RNCB0157114920200001 különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámolónál vagy a 0266–310940-es és az 
0744–362148-as telefonszámokon. 

RVA Mureş Insolvency Specialists SPRL
Marosvásárhely, G-ral Gheorghe Avramescu 4. szám
a csődbement ADIROM Rt. jogi felszámolói minőségében közli, hogy 

folytatja az adós cég ingatlan és ingó javainak értékesítésére vonatkozó nyil-
vános árveréseket: 

- ingatlanok, amelyek összetevődnek cipőgyárból, irodaházból, garázs-
ból és raktárakból, összesen 1434,05 m2-es beépített felülettel, s az ahhoz 
tartozó 4931 m2-es területtel. Kikiáltási ár 1 012 524 lej.

- ingóságok, amelyek összetevődnek cipőszabászati és varrási gépekből 
és berendezésekből, leltári tárgyakból. Kikiáltási ár 30 és 21 670,5 lej között.

Az árverésre 2012. június 29-én 14 órakor kerül sor a jogi felszámoló 
székhelyén, és azt hetente megismétlik pénteki napokon ugyanabban az órá-
ban a javak értékesítéséig.

Az árverésen részt vehetnek mindazon magán és/vagy jogi személyek, 
azok, akik befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező garanciát, a részvételi 
illetéket és megvásárolják a feladatfüzetet. 

A résztvételi garanciát az ADIROM Rt.-nek, a Román Ke-
reskedelmi Bank székelykeresztúri ügynökségénél megnyitott 
RO61RNCB0154015287600001 folyószámlára kell átutalni vagy befizetni 
annak pénztáránál. Az eladandó javak névjegyzéke és a kikiáltási árak megte-
kinthetőek a jogi felszámoló székhelyén.

Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es és a 0745–146096-os telefon-
számokon. 



Egyelőre nem lesz földi sugár-
zású a székelyudvarhelyi Más 
Rádió – hangzott el az adó két-
éves születésnapján, melyet 
koncertekkel, illetve rendhagyó 
hangkiállítással ünnepeltek 
tegnap a Kőkacsa téren.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Kétezertíz június 15-én 
sugárzott először a a 
székelyudvarhelyi Más 

rádió, amelyet a MÜTF Oktatási 
Központ hozott létre, bevallásuk 
szerint azért, hogy olyan adásokat 
szerkesszenek, amelyek a magyar 
nyelvterületeken megtartó erővel 
bírnak, s idegen nyelvi környezet-
ben az anyaközösséggel való híd-
szerepet töltik be.

– Vagyunk, s csak azért is le-
szünk. Továbbra is próbálunk 
úgy lokálisak lenni, hogy közben 
Kárpát-medencében gondolko-
dunk – jelentette ki tegnap Szabó 
Attila. A Más Rádió főszerkesztő-
je hangsúlyozta: „nem állnak be 
a fősodorba”, azaz zenei világuk 
továbbra sem a divathullámok 
hátán lovagolja meg a hallgatói 
népszerűséget. Az adót jelenleg 
ketten-hárman irányítják, s ez 
Szabó szerint anyagi okok miatt 
egy ideig még biztosan így lesz, 
a rádió ugyanis pályázati pén-
zekből tartja fenn magát. A má-
sodik születésnapra felfrissült a 
csapat: a honlapgazda szerepét 
Miklós Zsuzsanna tölti be, az új 
hírszerkesztő pedig Barabás Eni-
kő. A Más Rádióban esténként 
továbbra is hallhatunk mesét, s 
ezután is hallható lesz a népsze-
rű Zöldköznapok című rovat, 
melyet Balla Ede, a Zöld Szív If-
júsági Természetvédő Mozgalom 
elnöke vezet. Szabó tervei között 
egyfajta rádiós továbbképzők, 

médiaműhelyek szervezése is sze-
repel, hiszen környékünkön nem 
túl nagy a „merítési lehetőség”. 
Az Udvarhelyi Fiatal Fórummal 
karöltve szervezett közéleti ván-
dortáborok során Szabót saját be-
vallása szerint megdöbbentette, 
hogy a pályakezdő újságírók, gya-
kornokok milyen kevés gyakorlati 
tapasztalattal rendelkeznek.

– Vidékünkön három fajta 
újságíró működik: a botcsinálta, 
az alkalom szülte és az igazi új-
ságíró. Utóbbiból van kevesebb, 
jómagam is az első két kategóri-
ához tartozok – vallotta Szabó, 

aki sok évvel ezelőtt hiánypótló 
saját adással jelentkezett a helyi 
rádióban: a Más rövid időn belül 
a leghallgatottabb műsorrá nőtte 
ki magát.

A tortavágással, hangkiállí-
tással egybekötött születésnapi 
eseményen megtudtuk, a Más Rá-
diót naponta 250–500 személy 
hallgatja, s nem csak szűkebb kör-
nyezetünkben, hanem az Egye-
sült Államokból, Ausztráliából, 
sőt Ukrajnából is.

– Sokszor nagy a pangás, más-
kor logikátlanul sokan hallgatnak, 
Erdély-szerte főként Kolozsváron 

és Brassóban – magyarázta Szabó, 
hozzátéve, a hallgatói visszajelzé-
sek tartják bennük a lelket. Úgy 
tűnik ugyanis, a korábbi nagy 
tervekről, a földi sugárzásról egy-
előre le kell mondaniuk. Szabó 
szerint emberi és nem csak emberi 
tényezőktől függ a nagy lépés, az 
viszont szerinte biztosra vehető, 
hogy választási év lévén idén nem 
lesz semmi a dologból.

– Táncolni kell, s a zene majd 
megjön valahonnan – nyilatkozta 
optimistán Szabó Attila.

A születésnapi tortavágást 
hangokkal, hangzással kapcsola-

tos hangkiállítás tette színesebbé, 
s – ahogy azt megszokhattuk – a 
zenei felhozatal is más volt: dél-
ben az 1967-ben alakult Huszics 
Vendel Hangversenykórus lépett 
fel a rádió szerkesztősége előtt. 
Repertoárjukban tradicionális 
spirituálék,  madrigálok, Bárdos 
Lajos- és Farkas Ferenc-művek, 
valamint népzene is szerepelt. 
Este a sepsiszentgyörgyi Impro-
víziók 2.2 kvartett lépett fel: a 
többnyire népzenészekből álló 
együttes erdélyi magyar népzenei 
ihletésű improvizációs zenét ját-
szott a Mokka kávéházban.
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Alkalomhoz öltözve. Szabó Attila, a Más hangmestere fotó: ifj. haáz sándor

KétévEs a Más Rádió

„Táncolni kell, s a zene majd megjön valahonnan”

Furcsának hat önző, elidegenedő és anyagiasodó világunk-
ban az önkéntes munka fogalma. Így hajlandóak vagyunk cso-
dabogárnak nevezni azokat, akik szabadidőt, anyagiakat nem 
sajnálva dolgozni akarnak – és dolgoznak is – valamilyen cél 
érdekében. Hajlamosak vagyunk az önkéntes tűzoltókat is egy 
kalap alá venni a más, ugyancsak hagyománnyal rendelkező 
foglalatosságok művelőivel, mint a hagyományőrző huszárok-
kal, a különböző lovagrendekkel, s kézlegyintéssel elintézni: tör-
ténelmi vagy katonai maskarákba öltözött unatkozó egyének, 
akik nem tudnak mit kezdeni önmagukkal, szabadidejükkel.

Holott ennél sokkal többről van szó, valamennyi felsorolt 
közösség esetében: arról, hogy ezek az emberek valamennyien 
társasághoz, azonos érdeklődésű és beállítottságú társaikat tö-
mörítő közösséghez akarnak tartozni. Tehát elismerés minden-
kinek, aki pénzt, időt, energiát áldoz közösségi célokra – legyen 
szó kisebb vagy nagyobb közösségekről.

Vasárnap szirénák sikító hangja verte fel Lázárfalva csend-
jét. Akinek már égett a csűrje, vagy ült már száguldó mentőben, 
annak bizonyára összeszorult a torka a szirénák hallatán, az 
éles hangjelzés legtöbbször semmi jót nem jelent. Ez esetben 
viszont csak az ünnepre hívta fel a figyelmet a vijjogó hang: 
fényesre sikált lángvörös tűzoltó-szerkocsik vonultak végig a 
falu utcáin, mintegy hirdetve, hogy immár Lázárfalvának is 
jól felszerelt önkéntes tűzoltó alakulata van. A testvértelepülési 

kapcsolatok eredményeként három szerkocsival gyarapodott az 
alakulat, a faluháza udvarán pedig tűzoltószertár épült, bázis-
ként szolgálva a kis település önkénteseinek.

Első ízben a nyolcvanas évek végén találkoztam önkéntes 
tűzoltóval, a Tábornokként tisztelt néhai Bálint István ezer-
mesterrel Tekerőpatakon. Mély nyomot hagyott bennem az a 
szenvedély, amellyel az önkéntességről beszélt, arról, hogy mi-
ként lehet éltetni közel egy évszázadon keresztül egy – mai szó-
használattal élve – civilszervezetet.

Később Németországban élő rokonaim mesélték, hogy mi-
lyen nagy az érdeklődés a fiatalok körében az önkéntes csapatok 
iránt, nagy megtiszteltetés, ha valaki az önkéntes tűzoltó ala-
kulat tagja lehet. S arról is meséltek, hogy mennyire komolyan 
veszik az önként vállalt feladatot, hogy rendszeresen gondos-

kodnak szakmai tudásuk elmélyítéséről és fizikai erőnlétükről. 
Meg arról, hogy az alakulatban összekovácsolódott közösségek 
más közös programokon is részt vesznek, beleértve a közös mula-
tozást is. Akkor csak legyintettem, mondván, megtehetik, mert 
van rá pénzük, idejük.

Aztán két évvel ezelőtt elöntötte az ár Zsögödöt, több ízben 
is, sűrű egymásutánban. Az alcsíki önkéntes tűzoltók pedig az 
első hívásra elindultak, éjjeleket dolgozva azon, hogy az udva-
rokról kiszivattyúzzák a vizet. Ekkor szembesültem azzal, hogy 
az önkéntesség nem csupán kedvtelésből végzett, unaloműző 
foglalatosság, hanem meggyőződésből, elhivatottsággal végzett 
munka.

Tehát minden elismerésem az önkéntes tűzoltók iránt, én 
magam is megcsodáltam lángvörös autóikat, fizikai erőnlétről 
és szakmai tudásról, rendkívüli ügyességről tanúskodó vetélke-
dőjüket.

Ne furcsálljuk, ne csodálkozzunk azokon, akik időnként 
egy-egy közösség jelvényeit magukra öltik, szabadidőt, pénzt 
áldoznak azért, hogy mi, a többiek, jobban érezhessük ma-
gunkat.

Önkéntesek

      NézőpoNt n sarány istván



Immár hivatalosan is az RMDSZ 
színeiben mandátumot nyert 
Kovács Lehel Farkaslaka új 
polgármestere. Tegnap délelőtt 
tartotta alakuló ülését a község 
újonnan megválasztott önkor-
mányzata, a tanácskozáson a 
testület tagjai és a polgármes-
ter is letette a hivatali esküt. 
A tanácsosi mandátumok hite-
lesítése után, a községi képvi-
selők Geréb Péter RMDSZ-es 
tanácsost választották meg 
alpolgármesternek. A település 
volt polgármestere, az MPP-s 
Albert Mátyás tanácsosként 
folytatja tevékenységét.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Zsúfolásig telt tegnap dél-
előtt a farkaslaki polgár-
mesteri hivatal tanácster-

me, amikor is ünnepélyes keretek 
között Kovács Lehel személyében 
beiktatták a község új polgármes-
terét, és megtartotta alakuló ülé-
sét a kilenc faluból álló település 
újonnan választott, tizenhárom 
tagú tanácsa.

Az önkormányzati képviselő 
testület mandátumának hitelesí-
tése után a tanácsosok sorra letet-
ték a hivatali esküt, majd Kovács 
Lehel is elfoglalhatta hivatalát.

Az új polgármester gratulált a 
megválasztott tanácsosoknak, jó 

munkát kívánt nekik, reményének 
adva hangot, hogy az elkövetkező 
négy évben az eskütétel szövege 
lesz a testületi tagok szeme előtt, 
eszerint fognak gondolkodni és 
dolgozni. 

– Én is erre esküdtem, ezért 
arra kérek mindenkit, segítsük 
egymás munkáját. Nem véletle-
nül volt kampányunk fő szlogen-
je az „Egy csapatban a községgel”, 
ezt nem csak mondjuk, de így 
is gondoljuk, s így is szeretnénk 
dolgozni – hangzott el az új pol-
gármester első hivatalos beszédé-
ben.

Az RMDSZ színeiben telepü-
lésvezetői mandátumot nyert Ko-
vács Lehel kihangsúlyozta, hogy 
ettől a pillanattól kezdve félre 
kell tenni a politikai nézeteket, 
mindenki munkáját ugyanaz a cél 
kell, hogy vezérelje: a község és a 
közösség fejlődése, fejlesztése.

A hét RMDSZ-es, öt MPP-s 
és egy független tanácsosból 
álló testület titkos szavazáson 
döntött az alpolgármester sze-
mélyéről is. Az RMDSZ Geréb 
Pétert, az MPP Tamás Lázár ta-
nácsost javasolta, előbbi nyolc, 
utóbbi négy szavazatot kapott, 
míg egy voksot érvénytelennek 
nyilvánítottak. Eme döntés ér-
telmében Farkaslaka alpolgár-
mestere is a szövetség listájáról 
került ki.

Kis lépés 
a farkaslakiaknak...
A község újonnan válasz-

tott önkormányzatának alaku-
ló ülése nagy érdeklődésnek 
örvendett. A nagy számban 
megjelent helyiek mellett részt 
vett Ladányi László volt pre-
fektus, Birtalan József megye-
menedzser, több megyei taná-
csos, köztük a régió képvise-
lője, Ambrus Sándor, de eljött 
Farkaslaka testvértelepülése, a 
magyarországi Lengyeltóti  pol-
gármestere, Zsombok Lajos.

Kovács Lehel elmondta, fiatal 
gyerekként ismerte meg az anya-
országi településvezetőt, aki ba-
rátjává, családjába fogadta.

– Jelen lehettem, amikor 
2010-ben Zsombok Lajos pol-
gármestert hivatalába iktatták, 
így külön örömömre szolgál, 
hogy most ő is itt lehet az én 
iktatásomon – árulta el a jelen-
levőknek az új farkaslaki polgár-
mester.

Kovács Lehelnek egy kérése 
volt a megválasztott testület-
hez, mind a község polgárai-
hoz: próbáljanak meg minden-
nap legalább egy apró lépést 
tenni saját közösségükért. Ha 
ez megtörténik, a polgármes-
ter szerint Farkaslaka község 
ismét elöljáró települése lehet 
Udvarhelyszéknek.

Zsúfolt nap lesz a mai az 
udvarhelyszéki önkormányza-
tok életében, Székelyudvarhely 
mellett Székelykeresztúron és 
Szentegyházán, valamint to-
vábbi hat községben teszik le 
az esküt az újonnan megválasz-
tott polgármesterek, illetve ala-
kulnak meg az új önkormányza-
ti testületek.

Sz. Cs.

Székelykeresztúron nem lesz 
változás a város vezetőségé-
nek az élén, június 10-én az 

RMDSZ színeiben induló Rafai 
Emilt újraválasztották (3303 vok-
sot kapott, míg kihívója, az MPP-s 
Sipos István 1228-at), a helyi ta-
nácsban pedig tizenegy RMDSZ-
es, három MPP-s két EMNP-s és 
egy független tanácsos fog tevé-
kenykedni a következő négy évben.

Szentegyházán a független-
ként induló Rus Sándor a szava-
zatok 36%-át megszerezve győzte 
le a három magyar párt jelöltjeit, 
a tizenöt tagú önkormányzati 
testületbe pedig öt RMDSZ-es, 
négy EMNP-s, három MPP-s 
és három független jelölt nyert 
mandátumot. Információink 

szerint azonban a helyi RMDSZ-
szervezet berkeiben belháború 
dúl, így a tanácsosi mandátumok 
hitelesítése várhatóan nem lesz 
zökkenőmentes.

Vidéki beiktatások
További hat udvarhelyszéki 

községben kezdődik a mai napon 
új önkormányzati ciklus. Négy 
településen visszaválasztották az 
RMDSZ színeiben újabb man-
dátumért harcba szálló polgár-
mestereket: Siménfalván Péter 
Zoltánt, Máréfalván Dávid La-
jost, Kányádban György Sándort 
és Székelyvarságon Tamás Ernőt, 
továbbá az önkormányzati tes-
tületben is a szövetség tanácso-
sai szereztek döntő többséget. 
Zetelaka és Szentábrahám ön-
kormányzatában jelentős válto-
zások lesznek, mindkét telepü-
lésen tulipános polgármester lép 
hivatalba, előbbin Nagy Attila a 
független Korpos Bélát, utóbbin 
Szőcs Béla az MPP-s Barabás 
Zsigmondot váltja, az önkor-
mányzati testületekben pedig 
nem csak egyszerű, de kétharma-
dos többséget szereztek a szövet-
ség tanácsosai.
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Kovács Lehel, a Biblia és az Alkotmány. Polgármesteri eskületétel fotó: szász csaba

Dávid Lajos polgármester. Máréfalván (is) biztosított a folytonosság fotó: szász csaba

AZ AlPolGáRMeSTeRT iS AZ RDMSZ ADTA

Tegnap színt váltott Farkaslaka

KeDDi beiKTATáSoK

További önkormányzatok alakulnak meg

A mai napon megalakuló udvarhelyszéki önkormányzatok

Település Polgármester        Tanácsosok
    RMDSZ MPP EMNP Egyéb
Székelykeresztúr Rafai Emil 11 3 2 1
Szentegyháza Rus Sándor 5 3 4 3
Máréfalva Dávid Lajos 8 3 – –
Székelyvarság Tamás Ernő 7 – 3 –
Kányád György Sándor 5 5 4 –
Siménfalva Péter Zoltán 10 – 3 –
Szentábrahám Szőcs Béla 8 2 – 1
Zetelaka Nagy Attila 11 3 1 –



Székelyudvarhelyi kisgyerekes 
szülők jelezték lapunknak: a 
nyári óvodai felújítások, illetve 
a szabadságolások miatt júli-
usban és augusztusban bezár 
minden napközi, óvoda. Sokan 
a nagyszülők igénybe vételével 
oldják meg gyerekük felügyelet-
ét, míg mások pesztrát fogadva 
jócskán zsebbe kell, hogy nyúl-
janak. A tanfelügyelőség ki-
mutatása szerint legkevesebb 
120 székelyudvarhelyi szülő 
és gyerek van ebben a hely-
zetben, hivatalos minisztériumi 
segítségre pedig nem nagyon 
várhatnak. A tanfelügyelőség 
azt ajánlja: ne egyszerre vaká-
ciózzon minden napközi, egyik 
mindig fogadja a gyerekeket. 
A szakszervezet különböző tá-
borokban, foglalkoztató progra-
mokban látja a megoldást. 

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

Mi történik akkor, ha a 
szülőnek óvodás, nap-
közis gyerekét a nyári 

vakáció alatt nincs kire hagynia? 
Székelyudvarhelyi gyakorlat is, 
hogy az összes kisgyerekeket fog-
lalkoztató oktatási intézmény 
szinte egy időben, július–augusz-
tusban bezárja kapuit. Míg példá-
ul Csíkszeredában úgy hidalják 
át a helyzetet, hogy a különböző 
napközik más-más időpontban 
szüneteltetik tevékenységüket, 
Székelyudvarhelyen minden nyá-
ron legkevesebb másfél-két hóna-
pig a szülők egész napra „vissza-
kapják” óvodás gyerekeiket. Ahol 
a nagyszülő, vagy más közeli ro-
kon be tud segíteni, ott a probléma 
rendeződik, illetve abban a család-
ban  sem gond az óvodahiány, ahol 
van pénz, ahol ki tudnak szorítani 
egy „gyerekcsőszre” elegendő ösz-
szeget. Hogy a többiekkel mi lesz, 
arra nem igazán gondolnak: azt 
mondják, problémájukat oldják 
meg úgy, ahogy tudják. 

– Hivatalos vagy félhivatalos 
kezdeményezés eddig még nem 
született a téma rendezésére, 
olyan viszont volt, hogy az óvo-
da vezetősége tárgyalt ebben az 
ügyben a szülőkkel, és besegítet-

tek – tudatta lapunk megkeresé-
sére Kocs Ilona. A szakszervezeti 
felelős tapasztalatai alapján azt is 
közölte: biztosra vehető, hogy az 
állam nem fogja támogatni a nyá-
ri tevékenységeket, vagyis a szü-
lők nem számíthatnak hivatalos 
megoldásra, segítségre.

„Kedves szülő, 
drága gyerek, hülye tanár”
Kocs Ilona több okot is sorolt, 

amiért a napköziknek nyáron „pi-
henniük” kell: általában a nyári 
vakációra időzítik a nagyobb fel-
javítási, tatarozási munkálatokat, 
fertőtlenítenek, takarítanak, me-
szelnek. A folyamat legkevesebb 
egy hónapot vesz fel, ezalatt pedig 
nem lehet a gyerekeket beengedni 
az épületbe. 

– Tudják, hogy van a sorrend: 
kedves szülő, drága gyerek, hülye 

tanár. Vagyis ha bármi baja lesz a 
gyereknek, egyből akasztják a pe-
dagógust – érzékelteti a tanügy-
ben uralkodó állapotokat Kocs 
Ilona, majd egy újabb okot említ: 
nagyon meleg van az oktatási in-
tézményekben. 

– Nem lehet létezni a hőség-
től az iskolákban, főleg az emeleti 
részeken nem. Eléggé mondtuk, 
hogy az Iskola másként programot 
is az utolsó hétre kellett volna idő-
zíteni, hisz kint a szabadban most 
csak jobb, mint bent, ugyanakkor 
az óvodákban is hatalmas a hő-
ség – magyarázta a szakszerveze-
tis. Szerinte a kisgyerekes szülők 
problémájára a legjobb megoldás 
az, ha egyeztetnek a napközivel, 
és közösen megoldást találnak, 
például a dadák vagy óvónők 
segíthetnek áthidalni azt a más-
fél-két hónapot. Kocs Ilona úgy 

látja, a különböző nyári táborok 
is megoldásként szolgálhatnak, 
igaz, ahhoz is pénz kell, ráadásul 
legtöbbször a táborokat sem úgy 
időzítik, hogy lefedjék a kritikus 
időszakot. 

Legkevesebb 
száz „probléma” 
– Úgy tudom, készült 

a témában egy felmérés a 
székelyudvarhelyi szülőkkel. Az 
intézmények megkérdezték őket, 
hogy melyik zárási periódus lenne 
a legelviselhetőbb. Ezekből pedig 
az derült ki, hogy óvodánként 
nagyjából tizenöt gyerek lenne, 
akiknek szüleit minden időpont-
ban zavarná a napközi szünetelése 
– közölte lapunkkal Márton Adél 
megyei tanfelügyelő. Mindez azt 
jelenti, hogy Székelyudvarhely 
nyolc óvodájával számolva legke-

vesebb száz gyereket és szülőt érint 
krónikusan a probléma – ők azok, 
akiknél nem tud belépni a képbe 
a nagyszülő, illetve a többletkölt-
ségek fedezése is gondot jelent. 
A tanfelügyelő hangsúlyozta: az 
előző évekhez képest jelentősen 
csökkent azon szülők száma akik 
igényelik. Az ok ebben az esetben 
is banálisan egyszerű: számukra a 
nyári óvoda költségei is jelentős 
terhet képeznek. Végső esetben a 
szülők így erre az időszakra kérik 
szabadságukat – már ha ott, ahol 
dolgoznak, tehetnek ilyet. 

Márton Adél megyei tanfel-
ügyelő első megoldásként azt 
említette, hogy akárcsak Csíksze-
redában, Székelyudvarhelyen is 
felváltva kellene bezárva tartsanak 
az óvodák, hisz akkor a teljes nyá-
ri vakáció ideje alatt mindig lenne 
egy, amely fogadhatná a kicsiket.
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Drága megoldás. A bébiszittert kevesen engedhetik meg maguknak fotó: ifj. haáz sándor

BezárnAK Az óvodáK, BAjBAn A SzülőK 

Ki vigyáz a kicsikre? 

> Közel négyezer látogató a múzeum-
ban. Egy hónap alatt 3793 vendég tekin-
tette meg a székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum május 21-én megnyitott, eddigi 
legnagyobb – Leonardo da Vinci zseniális 
találmányai című – kiállítását. A magas lá-
togatottság optimizmusra ad okot – nyilat-
kozta a helyi tévének Miklós Zoltán, a mú-
zeum igazgatója. A közönség zömét – a Dr. 
Verestóy Attila Alapítvány által finanszíro-
zott, Az ismeretszerzés ösvényein című prog-
ramban részesülő – Udvarhelyszék falvaiban 
élő diákok tették ki. Pozitív tapasztalatként 
említette az igazgató azt a tényt, hogy a helyi, 
egyéni látogatók száma is növekedést mutat, 

egyre több személy érdeklődik a múzeum kí-
nálata iránt és tekinti meg a kiállítást. A tan-
évzárást követően a régióba látogató turisták 
képezik a célcsoportot, éppen ezért a Haáz 
Rezső Múzeum a vendégek informálására 
építi kommunikációs stratégiáját a következő 
időszakra. Nyílt napot szerveznek a vendég-
látóegységek vezetőinek, ezen igyekeznek 
tudatosítani bennük, hogy érdemes a kiállí-
tásokra is felhívni az idelátogatók figyelmét. 
Miklós szerint szakmai téren a legnagyobb 
elismerést számukra az a felajánlás jelenti, 
hogy a székelyudvarhelyi kiállítászárást kö-
vetően mutassák be a tárlatot egy budapesti 
állami intézmény székhelyén is.hí
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III. SeptImIa-Kupa

Mindenki jól fogja érezni magát

hargitanépe Várjuk ügyfélszolgálati irodánkban!
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270 ELŐFIZETÉS APRÓHIRDETÉSREKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS M E G E M L É K E Z É S

I N G Y E N E S

Harmadik alkalommal rendezik 
meg hétvégén a Septimia-kupát. 
a székelyudvarhelyi Septimia 
Szabadidőközpont által rendsze-
rint július első hétvégéjére időzí-
tett sportrendezvényen a jelent-
kező csapatok és egyéni sporto-
lók hét sportágban próbálhatják 
ki magukat. természetesen az 
esték sem telnek eseménytele-
nül, péntek este a dé lá Funk és 
Tóth Kati koncertezik, míg szom-
bat este strandpartyt tartanak a 
magyarországi Dj millerrel.

HNU-információ

Mozgásban hét sportág-
ban – ezzel a jelmon-
dattal szervezi meg 

a székelyudvarhelyi Septimia 
Szabadidőközpont július első 
hétvégéjén, azaz most hétvégén 
az immár hagyományosnak szá-
mító háromnapos rendezvényét, 
a Septimia-kupát. A szabadidő-
központ részéről Ördög Orsolya 
brand manager elmondta, azok a 
sportolni vágyók, akik benevez-
nek az évek során egyre nagyobb 
népszerűségnek örvendő vetél-
kedőre, idén is hét sportágban 
próbálhatják ki magukat. A be-
nevezési díjak a versenyszámok-
tól függően változnak, azonban, 
mint a szervezők hangsúlyozták, 
ezek a díjak tartalmazzák a strand 
és sportpályák, a fallabda, aszta-

litenisz-, bowling- és futballpálya 
használatát is a versenyeken kívüli 
időszakokban. Ami a csapat- és 
az egyéni sportágakat illeti, lab-
darúgásban, bowlingban, asztali-
teniszben, fallabdában, úszásban, 
billiárdban és kocsma-triatlonban 
próbálhatják ki magukat a jelent-
kezők.

Ugyanakkor, mint Ördög Or-
solya elmondta, azok sem marad-
nak ki semmi jóból, akik csupán 
szurkolóként szeretnének részt 
venni az eseményen, hiszen az elő-
ző évek sikerén felbuzdulva több 
olyan programpontot is beépítet-
tek a Septimia-kupába, amik min-
denki számára színesebbé teszik a 
háromnapos rendezvényt. 

A szurkolók és a sportrajon-
gók kedvükre válogathatnak az 
olyan színes programokban mint 
az aquazorbing, vagyis a vízen 
gyaloglás, a mászófal, a medencé-
ben kajakozás, de benevezhetnek 
a mindig nagy népszerűségnek 
örvendő kötélhúzásba is, ugyanak-
kor számos más játékban is próbá-
ra tehetik magukat.

Mint a szervezők elmondták, 
a hétvégén a gyerekek számára 
is készülnek különböző foglal-
kozásokkal, többek között egy 
bungee trambulint is elhelyez-
nek a helyszínen, de lesz gye-
rek zumba és arcfestés is. Azok 
a látogatók is jól fogják érezni 

magukat, akik a nyugodtabb 
pihenést választanák, és inkább 
csak fürödnének, vagy csak süt-
kéreznének.

Természetesen az esték sem tel-
nek majd unalmasan, hiszen rög-
tön az első napon, azaz pénteken 
dé lá Funk és Tóth Kati koncert-
jére bulizhatnak azok, akik elláto-
gatnak a Septimia Bowling Bárba, 
míg szombaton este kilenc óra után 
Fashion Showval és Strandpartyval 
várják a szórakozni vágyókat, ahol 
a magyarországi lemezlovas Dj 
Miller felel a hangulatért.

A rendezvény záróakkordja-
ként vasárnap este a bajnokokon 
lesz a septimiások szeme, hiszen 
a hétvégi nyertesek díjazása után 
sor kerül a szabadidőköpont által 
hirdetett a labdarúgó-Európa-
bajnokság tippverseny nyertesé-
nek sorsolására is. Eldől, ki lesz a 
szerencsés nyertes, aki Bulgáriában 
nyaralhat. A Septimia-kupa befe-
jezéseként természetesen nem is 
lehetne jobb programot kitalálni, 
mint az Eb döntőjének követését.

A szervezők ugyanakkor fon-
tosnak tartották kiemelni, hogy 
bár a hétvége során benne lesz a 
levegőben a versenyhangulat, lé-
nyeges, hogy mindenkiben tuda-
tosuljon: ez csak egy játék, nem 
vérre menő küzdelem – mindenki 
győzni fog, aki nem maradt ott-
hon és jól érzi magát.

Körkép

Hirdetés

Hirdetés

senki nem marad szárazon. Valakit idén is biztos belehúznak a vízbe 
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Soraimat nem úti beszámo-
lónak szánom, inkább kis 
hírek, kis mozaikkövek hor-

dozóinak. Olyan információkat 
közlök, amelyek kevésbé kapnak 
helyet az útikönyvekben, de be-
illesztve kiegészíthetik, gazdagít-
hatják azokat.

Az első ilyen hírem arról szól, 
hogy Európa egyik legnyugatibb 
régiójában működik a Hollandiai 
Magyar Szövetség, amelynek alap-
intézménye 1951 óta a magyarság 
egyik legkeletibb régiójában szüle-
tett írónk nevét viselő Hollandiai 
Mikes Kelemen Kör. Névválasztá-
sukban minden bizonnyal közös 
bujdosó sorsuk döntött, no meg 
az eltökéltség, hogy „lehetséges 
magyar szellemi életet élni és a ma-
gyarság számára magyar nyelven 
maradandót alkotni akkor is, ha 
távol élnek a hazától…”.

Az is hír tehát, hogy tudomá-
nyos-kulturális folyóiratot, ma-
gyar művelődési házat tartanak 
fenn, kulturális és tudományos 
rendezvényeket, Tanulmányi Na-
pokat kezdeményeznek, évente 
„batyus bálra” gyűlnek össze. 
Mindezekkel kivédik azt, hogy 
szellemi és lelki sorvadás okán 
magától ne szakadjon el magyar-
ságtudatuk és élményük köldök-
zsinórja köztük és a Kárpát-me-
dencei magyarság között. Ennek 
hatékony éltetője a kör létének 
60 éve során az a nagyszámú ma-
gyarországi, erdélyi író, alkotó, 
tudományos kutató, művész volt, 
akiket rendszeresen meghívtak 
előadásokat tartani, tudományos 
fórumokon részt venni. Eme tö-
rekvésük kitüntetettje lettem 
magam is, akit már egy évvel ez-
előtt meghívtak, hogy tartanék 
előadást a születés, párválasztás, 
házasság, halál és nemiség székely-
földi szokáskultúrájáról, a székely-
ség társadalmi, közösségi életét, 
fennmaradását évszáza dokon át 
biztosító törvényeinkről.

Apró hír az is, hogy egy-egy 
ilyen rendezvényre 20–30–40 km 
távolságról utaznak az Utrecht 
közelében levő Magyar Házba. 
Számomra nagy élmény volt  lát-
ni, megtapasztalni találkozásuk-
nak, egymás látásának örömét. 
Nem kevésbé az érdeklődés, amit 
tanúsítottak a székely hagyomá-
nyos műveltség és társadalomszer-
vezés iránt. Akár mulatságosnak 

is nevezhetném azt a tényt, hogy 
könyveimről az Újvidéki Egyetem 
révén szereztek tudomást.

Ha már arra jártam, nyitott 
szemmel, néprajzos szemmel is 
jártam. A látottakból említek 
néhány olyan dolgot, amiből ne-
künk is lehetne, de nincs vagy 
csak alig. S ha van is, kontrasztban 
van, vagy alacsonyabb szinten, de 
ugyanúgy lehetne magasabban is.

Elsőnek a földről szólok. Nem 
arról, hogy hogyan hódították 
el a mai Hollandia területét a 
tengertől, hanem arról, ahogyan 
bánnak, gazdálkodnak a meg-
szerzett földdel: az Amszterdam 
felé ereszkedő repülőből a mér-
tani pontosságot is felülmúló 
művelt területek, a piros, fehér és 
sárga tulipántáblák, zöldségesek 
panorámája tárult elő (a vidék 
zordabb, mint nálunk!), a forgó 
szélmalmok sorai, aztán egy nagy 
ledöntött almafa koronájához ha-
sonló csatornák ágai, leágazásai, 
a köztük lüktető ősi és modern 
város, mint gyönyörű gyümöl-
csök látványa kápráztatott el; 
lent, sétahajóval keresztül-kasul 
hajózva a csatornákat, aztán gya-
logosan, villamoson, autóbusszal 
végigjárva az utcákat, ugyanaz 
volt tapasztalható: a megfontolt, 
kiszámított térhasználat, a raci-
onalizált közlekedés és építészet, 
amiből nem maradt ki – a zsúfolt-
ság és népsűrűség ellenére sem – a 
kerékpárpályák külön térképre 
is kivetített hálózata, a számukra 
külön működtetett közlekedé-
si jelzőrendszer és a mindezeket 
kísérő nyugodt, egymást kivá-
ró, egymásnak szabály nélkül is 
előnyt adó, egymásra nem acsar-
gó, tülkölő, de mosolygó, ide-
gennek is köszönő közlekedési 
ritmus és morál. Rájöttem, hogy 
a civilizált, kulturált közlekedés 
és társadalmi viselkedés is része a 
térhasználatnak. Így és csakis így 
lehetséges az, hogy a kerékpárpá-
lyákon a szerelmesek megfoghat-
ják egymás kezét, csókolózhatnak 
is, miközben nyomják a pedált, 
hogy a kismamák kerékpáron 
vihetik óvodába, iskolába, majd 
haza gyerekeiket, hogy a kerékpá-
rokra szerelt kosarakba, bárkákba 
bevásárolnak, hogy a tömegköz-
lekedéshez, belvárosi mozgáshoz 
kevesebb jármű is elégséges stb. 
Az urbanisztikai területspórolást 

az autópályák bősége, nagysze-
rűsége ellensúlyozza, melyeket az 
emberi települések szintjén han-
got és szennyező füstöt hárító 
falak követnek kilométereken át. 
Beton monotóniájukat a felüle-
tükre felvitt florális és nonfigu-
ratív minták, motívumok oldják. 
Itt is láthattam azt az egyetemes 
elvet, hogy az ember a tárgyait, 
környezetét a hasznosság és szép-
ség jegyében alkotja.

Nem olvastam sehol, de nép-
rajzi tapasztalataimat összekapva 
itt gondoltam arra, hogy minden 
nép életszemléletének lehet sajá-
tos irányultsága és annak rendeli 
alá egész életét, életfilozófiáját: 
a hollandusnak a tenger és a ke-
reskedelem – mondják róluk, 
hogy mindent szemlélnek, must-
rálnak, de nem vesznek semmit, 
csak eladni szeretnek…, a ma-
gyarnak az Alföld, az erdélyinek 
az erdő. Nem állítom, hogy mi, 
székelyföldiek harmóniában len-
nénk ezzel a dologgal. Még a lel-
ki, érzelmi vonatkozásokról sem 
feledkeznek meg: az egyik főcsa-
torna tenger felé közeledő part-
ján évszázadok óta hatszögletű 
siratótorony áll, ahova felmen-
nek az éppen tengerre induló 
tengerészek feleségei könnyeket 
hullatni, távolba is integetni fér-
jüknek. Aztán kémlelni, találgat-
ni a hazatartó hajókat.

A holland kerámia leleményes 
és igényes szinten kivitelezett ter-
mékeit láthattam városszerte a 
népművészeti boltokban, templo-
mok előtereiben, a nagy múzeu-
mok (Nemzeti, Van Gogh) állan-
dó tárlatain, mű- és emléktárgy-
boltjaiban, ahol a forgalom csak-
nem akkora volt, mint nálunk az 
áruházakban. Az ide bekerült kék 
díszítésű kerámiatárgyak a porce-
lán finomságát, megmunkálását 
közelítik meg: egy kerámiából 
készült hegedűhöz többször is 
visszatértem. Szóval, a kimunká-
lás, megmunkálás rafináltságát, a 
miniatürizálást húznám alá mint 
értéknövelő tényezőket. 

Terjedelmi okok miatt még 
csupán egy apróságot említek: a 
parkok virág- és dendrológiai gaz-
dagsága ellenére nemcsak a séta és 
meghitt beszélgetések színterei, de 
a kiscsoportos spontán sportolás, 
kerékpározás, testmozgás (koco-
gás, futás), játszás lehetőségei is.

Talán most sem ártana – több 
erdélyi – tudós elődeink példáját 
követni: tanulni Hollandiába (is) 
elmenni.

Figyelmemet nem kerülték 
el az árnyfoltok sem. A környe-
zetszennyezés sajátos módjára 
gondolok például: Amszterdam 
csatornáiból több mint 3000 ke-
rékpárt szednek ki évente, amit 
éppen olyan hanyagsággal dob-
nak a vízbe, mint nálunk a pille-
palackokat, sörösdobozokat stb. 
Az utcák tisztasága, a házi szemét 
eltakarítása tekintetében viszont 
Csíkszereda messze lekörözi a 
holland fővárost.

Néhány fénykép talán telje-
sebbé teszi vagy illusztrálja a leír-
takat. 

Dr. Balázs Lajos
néprajzkutató

Bevásárlás után

Utcai, köztéri vizeldék

Hajózható csatorna. Közlekedési alternatíva

Köztereken, intézmények, üzletek előtt leparkolt kerékpárok tucatjai

Cserépcsodák a Nemzeti Múzeumban

Élmény-apróságok Hollandiából
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hirdetés

Az almát sokan meghámozzák, 
pedig nem kellene: héjában 
olyan speciális anyag található, 
amely zsírégető hatású, segíti 
az izomépítést és a fogyást is. 

Olyan természetes ható-
anyagot sikerült azonosí-
taniuk az Iowai Egyetem 

szakembereinek, amely védelmet 
nyújthat az elhízás és az ezzel járó 
problémák ellen.

Állatkísérletek során bebi-
zonyosodott, hogy az urzolsav, 
amely viszonylag nagy mennyi-
ségben található az alma héjában, 
de megtalálható például a bodza-
virágban, az oregánóban, a ka-
kukkfűben és a bazsalikomban is, 
növeli a jó zsírégető tulajdonsá-
gokkal rendelkező barna zsírszö-
vet és az izomszövet mennyiségét 
a szervezetben. Az urzolsav jóté-
kony hatásai nem ismeretlenek a 
kutatók előtt, hiszen korábbi vizs-
gálatok már igazolták a vegyület 
izomtömeg-képző és izomerősítő, 
valamint szívvédő és rákellenes 
hatásait. A mostani vizsgálatban 
ezért arra keresték a választ, hogy 
miként hat az urzolsav a zsírdús 
táplálékkal etetett egerek anyag-
cseréjére – olvasható a PLoS 
ONE szakfolyóirat cikkében.

A szakemberek több héten ke-
resztül zsírban gazdag táplálékkal 
etették a kísérletben részt vevő 
egereket, de a rágcsálók fele táp-
lálék-kiegészítőként urzolsavat is 
kapott. Az urzolsavat is fogyasztó 
egerek érdekes módon a másik 
csoportnál többet ettek, mégis 
kevesebbet híztak, ráadásul vér-
cukorszintjük is a normálishoz 
közeli szinten maradt, és zsírmáj 
sem alakult ki náluk. 

Zsírégető csodafegyver?
Mivel az izmok remekül égetik 

a kalóriákat, az urzolsav hatására 
megnövekedett izomtömeg több 
energia feldolgozására képes – ez 
adhat magyarázatot a fogyásra 

– mondta el a vizsgálat vezetője. 
Ráadásul a természetes vegyület a 
zsírégetés „csodafegyvereként” is 
ismert barna zsírszövet mennyi-
ségét is növelte, amely szintén a 
fogyást segítette elő.

A barna zsírszövetről koráb-
ban azt gondolták, hogy kizárólag 
csecsemő- és gyermekkorban for-
dul elő, a növekedés során eltűnik 
a szervezetből. Modern képalkotó 
eljárásokkal azonban kimutatták, 
hogy felnőttek szervezetében is 
megtalálható, mégpedig a nyak 
és a lapockák közötti területen, 
igaz, kis mennyiségben. A barna 
zsírszövetről ráadásul az is kide-
rült, hogy mennyiségének növe-
kedése a testsúly, a vércukorszint 
és a koleszterinszint csökkenését 
eredményezi.

A mostani kutatás újabb bizo-
nyítékot talált arra, hogy a váziz-
mok és a barna zsírszövet mennyi-
ségének növelése a fokozott kaló-
riaégetés következtében fogyást 
eredményezhet. Mivel az urzolsav 
természetes hatóanyagként éppen 
ezt az izomnövelő hatást éri el, a 
kutatók most azt próbálják kide-
ríteni, képes-e az urzolsav ugyan-
ilyen hatást kifejteni az emberi 
szervezetben is.

Ma is rejtély, mi történik  
műtéti altatáskor

HéjábAn A vitAmin

Nem célszerű  
meghámozni az almát

hargitanépe

A műtéti altatás az agy viselkedé-
se szempontjából jobban hasonlít 
a kómára, mint az alvásra – azzal 
a különbséggel, hogy a valódi kó-
mával ellentétben teljesen vissza-
fordítható. ám ha ezt tudnák a be-
tegek, valószínűleg felugranának 
a hordágyról, és elfutnának. 

Emery Brown, a bostoni Har-
vard Egyetem idegtudósa, 
az altatás agyi mechanizmu-

sainak szakértője – aki egyben az 
aneszteziológia professzora is – hall-
gatóinak azzal szokta demonstrálni 
az altatási folyamat sebességét, hogy 
a műtét előtt álló pácienseket meg-
kéri: kezdjenek el 100-tól visszafelé 
számolni. „Kevesen jutnak túl a 90-
en. Elkezdik: 100, 99, 98, 97, ööö... 
95, 94... 90..., és itt vége szakad” – 
mesélte egy rádióinterjúban. „Azt 
gondolnánk, hogy számolni egy-
szerű dolog, de valójában nagyon is 
összetett, hiszen emlékezni kell arra, 
mit mondtunk épp az előbb, és fel 
kell tudni idézni a soron következő 
számot.” S mivel az altatószerek ha-
tására az agy működésében meghök-
kentő gyorsasággal igen mélyreható 
változások lépnek fel, ez a hétközna-
pi feladat másodpercek alatt meg-
oldhatatlanná válik.

nem az agy kikapcsolása
A műtéti altatás, más szóval az 

általános érzéstelenítés a modern or-
vostudomány egyik sikertörténete. 
Az anesztéziának öt feladatot kell 
egyszerre ellátnia: a műtőasztalon 
fekvő betegnek eszméletlennek kell 
lennie; nem szabad emlékképeket 
őriznie arról, ami történik vele; nem 
szabad fájdalmat éreznie; mozgás-
képtelennek kell lennie; és mindezek 
mellett a fő élettani paramétereinek 
– mint a pulzusszám, a légzés, a ke-
ringés, a testhőmérséklet – stabilnak 
kell maradnia. Az aneszteziológusok 
a mai szerekkel és eszközökkel rutin-
szerűen hozzák létre ezt a rendkívül 
kényes egyensúlyi állapotot – a ki-
forrott gyakorlat nélkül lehetetlen 
volna, hogy csak az Egyesült Álla-
mokban mintegy 60 ezer műtéti 
altatást végezzenek naponta. Elég 
sokat tudnak már arról is, mi zajlik 
le ilyenkor: ismeretes, hogyan mó-
dosítják az altatószerek a viselkedé-

sünket, hogyan bomlanak le ezek a 
vegyületek a szervezetünkben, sőt 
bizonyos mértékig az is, hogy milyen 
jelfogó molekulákhoz kötődnek az 
idegsejtek felszínén. Rejtély azon-
ban marad számtalan. Nem tudjuk 
például, pontosan milyen aktivitási 
mintázatot hoznak létre a különbö-
ző altatószerek az agyban. És az sem 
ismert, hogy ugyanaz az eredmény 
elérhető volna-e más, a betegek szá-
mára kíméletesebb, kockázatmente-
sebb módon.

Brown és munkatársai a bos-
toni egyetem laboratóriumaiban 
ezeknek a kérdéseknek eredtek a 
nyomába, amikor egészséges, ön-
ként vállalkozó alanyok agyi akti-
vitását figyelték meg az elektromos 
jeleket rögzítő EEG segítségével az 
általános érzéstelenítés állapotában, 
illetve az altatásból való visszatérés 
közben. Kiderült, hogy az altatás 
egyáltalán nem jelent egyet az agy 
kikapcsolásával. Míg egyes agyterü-
letek csakugyan elhallgatnak, más 
területeken a sejtek közötti jelát-
adás „zajosabbá” válik, megint más 
kapcsolatok pedig a kommunikáció 
fokozott szinkronizációját mutatják 
– kicsit hasonlóan ahhoz, ami egy 
epilepsziás roham során történik. 
Brownék ezt a heterogén aktivitási 
mintázatot azzal magyarázzák, hogy 
az altatószer ugyanazt a receptort 
egyes agyterületeken stimulálja, míg 
másokon gátolja. Az régóta ismert, 
hogy a sejtek közötti társalgásban 
mind a zajszint növekedése, mind a 
szinkronizáció – kiterjedt idegsejt-
csoportok aktivitásának összehan-
golódása – a tudat elvesztéséhez ve-
zethet; a tudatkikapcsoló hatáshoz 
tehát egyáltalán nem szükségszerű, 
hogy az érintett agyterületek vala-
mennyien inaktívak legyenek. 

A kutatók szerint az altatásban 
lévő ember EEG-mintázata lényeges 
hasonlóságot mutat a kómába esett 
betegek agyi elektromos jeleivel, 
miközben határozottan különbözik 
az egészséges alvásra jellemző EEG-
képtől. A műtéti altatás és a normális 
alvás közötti eltérés már a tapasztalat 
szintjén is nyilvánvaló: az alvót még 
a legmélyebb álmából is fel lehet 
rázni, míg a műtét alatt – szerencsé-
re – a test legérzékenyebb területein 
folytatott vagdosásra sem ébred fel a 

páciens. „Amikor alvásról beszélünk 
a műtétre váró betegnek, tulajdon-
képpen eufemizmussal élünk. De 
gondoljanak csak bele: betolnak 
valakit a műtétre, és én azt mondom 
neki, hogy mindjárt kómába ejtem – 
valószínűleg felugrik a hordágyról, és 
elfut! Én mégis azt gondolom, hogy 
őszintén kell beszélni. Alaposabban 
kell tájékoztatni az embereket” – 
nyilatkozta Brown. – „El lehet ezt 
magyarázni: nézze, a műtéthez álta-
lános érzéstelenítésre és nem alvásra 
van szükség, a fentebb részletezett 
okokból. Én eljuttatom ebbe az álla-
potba – de ki is hozom onnan!”

A kutatók abban bíznak, hogy az 
általános érzéstelenítés élettanának 
jobb megértése a kómában fekvő 
betegek „visszahozásához” is segít-
séget nyújthat. „Ha értjük, hogyan 
válaszol a kómában lévő agy a külső 
ingerekre, megtalálhatjuk a módját, 
hogy kapcsolatot teremtsünk vele. 
Tételezzük fel például, hogy valaki 
korábban teniszező volt, és tudjuk, 
hogy a teniszezők agyának melyik 
területe aktivizálódik akkor, ami-
kor a szervára gondolnak. Arra kér-
jük tehát a beteget: ha hall minket, 
képzelje el, hogy most szervál – és 
figyeljük, hogy a kérdéses agyterület 
aktivitása fokozódik-e. Így egy olyan 
beteg is kitörhet a teljes némaságból, 
aki a hagyományos módokon képte-
len kommunikálni.”

Depressziót elűző 
altatószer
Az altatószerek hatásmechaniz-

musának mélyebb ismerete további 
ígéreteket tartogat. Brownék és má-
sok is megfigyelték, hogy a ketamin 
nevű, más altatószerekkel kombiná-
cióban használt szer valójában nem 
lenyomja, hanem éppen felpörgeti 
az agytevékenységet. A ketamin 
tehát az agy túlaktiválásával éri el 
az eszméletvesztés állapotát, de „út-
közben” hallucinációk, euforikus 
állapot és testen kívüli élmények is 
felléphetnek (ami miatt e vegyü-
let népszerű egyes droghasználók 
körében). A  kísérletsorozat rámu-
tatott arra, hogy a ketamin extrém 
alacsony dózisban adva azonnali 
kedvező hatást gyakorol a krónikus 
depresszióban szenvedő betegek 
kedélyállapotára. 
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két napra leállította

Felhők gyűlnek a

Ismét leállt tegnap és ma a 
mioveni-i Dacia gépkocsigyár 
tevékenysége. pontosabban ez 
csak részlegesen üzemel, s 
állítólag amiatt, mert az egyik 
franciaországi beszállítójuknál, 
a Sealynx cégnél az elmúlt 
napban sztrájkoltak a dolgozók. 
Megelőzően június 18-án és 19-
én a megrendelések hiányában 
szünetelt részlegesen a terme-
lés, március 30. és április 1-je 
között pedig ugyancsak ellátási 
gondok miatt. ezeknek a leállá-
soknak makrogazdasági jelen-
tőségük is van, hisz a Dacia az 
ország exportjában 10 száza-
lékkal részesedik, a GDp-nek 
pedig 3 százalékát adja. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az esztendő első félévében 
jegyzett 6 napos leállásnak 
a következménye: 8400 

gépkocsival kevesebb került, kerül 
le a szerelőszalagokról, amelyek 
értéke meghaladja a 100 millió 
eurót. Lehet, hogy éves viszonylat-
ban sikerül majd helyrebillenteni 
a mérleget, de a kialakult helyzet 
mindenképp meggondolkodtató, 
többek között arra figyelmeztet, 
hogy mennyire is ingatag a piac, 

mármint a felvevőpiac, s ez nem-
csak hazai viszonylatban, hanem 
uniós szinten is megmutatkozik. 
Az autópiacnál maradva például 
kétségtelen, hogy az idei, szeré-
nyebb roncsprogram nagy vesz-
tese mindenekelőtt a hazai autó-
gyártás. A legfrissebb becslések 
szerint az új személygépkocsik 
eladása az elmúlt esztendőhöz vi-
szonyítva mintegy 20 százalékkal 
esett vissza, még akkor is, ha eb-
ben a hónapban újabb 15 ezer ér-
tékjegyet bocsátanak ki, és felté-
telezhető, hogy a későbbiek során 
arra még 15 ezerrel rápótolnak. 
Amúgy külföldön is megvolt a je-
lentősége az ilyen jellegű támoga-
tási programoknak, hisz a Dacia 
németországi vagy franciaországi 
sikerében közrejátszottak hasonló 
programok, amelyek pillanatnyi-
lag nem működnek. Az viszont 
megtörténhet, hogy Franciaor-
szágban az autóipar támogatása 
érdekében intézkedésekre kerül 
sor, legalábbis azok bevezetésének 
lehetőségét a kormány jelenleg ta-
nulmányozza. 

Beszűkül az uniós piac
Annak ellenére, hogy gondok 

támadtak a megrendelések tekin-
tetében, a mioveni-i autógyár ex-

portja az esztendő első 5 hónapja 
során, a nem hivatalos adatok 
szerint, 4 százalékkal emelkedett, 
azaz mintegy 122 500 jármű ke-
rült kivitelre. Ugyanakkor azon-
ban az európai országokban a 
forgalomba beírt Dacia márkájú 
kocsik száma a megelőző évhez vi-
szonyítva 8%-kal csökkent, 98 400 
járműre. Első látásra ellentmon-
dásosnak tűnik ez a helyzet, ám 
a magyarázat az, hogy az unión 
kívüli országokba sikerült fokoz-
ni az exportot. Azaz újabb pia-
cokat találni, s ez főleg az Euro 
IV-es, 1,4 literes benzinüzeme-
lésű, 75 lóerős Logan esetében 
érvényes. Tehát egyelőre vannak 
piaci lehetőségek. Ami pedig az 
uniós országokat illeti, számolni 
kell viszont azzal, hogy némileg 
megcsappant a Daster iránti ér-
deklődés, ugyanakkor egyes or-
szágokban már csak Euro V-ös 
személygépkocsikat forgalmaz-
nak. Élénk érdeklődés mutatko-
zik egyes uniós országokban a 
Dacia Lodgy iránt, azt viszont, 
mint ismeretes, Marokkóban sze-
relik össze, ugyanakkor a hazai ex-
port tekintetében is jelentőséggel 
bír, ugyanis a komponensei nagy 
részét országunkból szállítják ki 
összeszerelés végett. 

 hirdetések

a General Mir Consult S.p.r.l.

a Tusnádfürdő, Olt utca 86. szám alatti székhelyű Astoria-
Turism Kft. jogi felszámolói minőségében közli, hogy a Har-
gita Megyei Törvényszéknél lévő 2639/96/2007-es csődel-
járási ügycsomóban meghozott döntés, valamint a hitelezők 
közgyűlésének 2010. június 17-én keltezett 2328-as számú 
jegyzőkönyve alapján, amelyek révén jóváhagyottak az adós 
javainak értékesítésére vonatkozó dokumentumok, sor kerül 
nyílt kikiáltásos árverés révén az adós következő ingatlan ja-
vának az eladására: 598 m2 összfelületű telek és építmény, 
amely Tusnádfürdőn található, Olt utca 86. szám alatt, 
bejegyezve a tusnádi telekkönyvbe 8167-es szám alatt, a 182 
m2 felületű építmény pedig a 8167/C szám alatt, kataszteri 
szám 12 533/1/2/b/2/b/64/bC. Az építmény rendeltetése 
szálloda (alagsor + földszint + két emelet + manzárd) 182 
m2 beépített területtel és 437 m2 hasznos területtel. 

A kikiáltási ár 732 400 lej, a 3027/21.07.2011-es 
jegyzőkönyvnek megfelelően.

Ilyen feltételek közepette a General Mir Consult 
S.P.R.L. 2012. augusztus 2-án 10 órakor megszerve-
zi munkapontja székhelyén – Csíkszereda, Testvériség 
sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakosztály – az ingatlan 
nyílt kikiáltásos árverését.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevők-
nek legalább egy órával annak megkezdése előtt letétbe 
kell helyezniük garanciaként a kikiáltási ár 10 százalé-
kát és a 150 lejes részvételi illetéket a Román Kereske-
delmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO92RNCB0157042354340001 különleges folyó-
számlára.

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es 

és a 0744–362148-as telefonszámokon. 

a General Mir Consult S.p.r.l.

a Székelyudvarhely, Villanytelep u. 9 szám alatti 
székhelyű Seviep Bau Kft. jogi felszámolói minősé-
gében közli, hogy a Hargita Megyei Törvényszék-
nél lévő 2555/96/209-es csődeljárási ügycsomóban 
meghozott ítélet és a 2012. február 23-án kiállított 
713-as jegyzőkönyv értelmében jóváhagyták az 
adós ingó javainak elárverezése megkövetelte okira-
tokat.

Az eladásra kerülő javak a következők: hegesztő-
generátor, ipari ajtó, ciszterna, trapéz alakú kupa.

Ezen feltételek közepette a General Mir Consult 
S.P.R.L. megszervezi az ingatlan javak nyílt kikiál-
tásos árverés révén történő eladását négy héten át a 
csütörtöki napokon 14 órától, július 5-től kezdődő-
en a jogi felszámoló csíkszeredai székhelyén.

Pontosítjuk, hogy az indulási ár a javak becsült 
értékének 80%-a, de azok külön-külön is eladhatók 
a következőképpen:

– hegesztőgenerátor – 6240 lej;
– ipari ajtó – 2800 lej;
–ciszterna – 2080 lej;
– trapéz alakú kupa – 800 lej.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén 
vagy a 0266–310940-es és a 0744–362148-as  

telefonszámokon.

> Decemberben újraelemzi a kormány 
a palagáz-kitermelés engedélyezését. A 
kormány az év végére halasztotta a döntést 
a palagáz kitermeléséről – közölte vasárnap 
Victor Ponta miniszterelnök. Kihangsú-
lyozta, a kormány figyelembe fogja venni, 
hogy Romániának jól jön minden alterna-
tív energiaforrás. Ugyanakkor elmondta, 
hogy véleménye szerint 2018 előtt nem 
keződik el a palagáz-kitermelés az ország-
ban. Addig az Európai Unió megállapítja, 
hogy az alkalmazott technológia káros-e a 
környezetre, illetve ajánlásokat tesz, hogy 
miként lehet elkerülni a környezetre káros 
következményeket. 

> Emelkedett az államháztartási hiány. 
Az április végi 0,8%-ról Románia államház-
tartási hiánya a hazai össztermék 1,19%-ára 
emelkedett a május végével záródott idei 
első öt hónapban. A pénzügyminisztérium 
tegnapi közlése szerint a hiány 7,2 milliárd 
lej volt május végén. Tavaly az év ugyanezen 
időszakában 7,4 milliárd lej, vagyis a GDP-
hez mérten 1,28% volt a hiány. A költség-
vetés jövedelme 77,5 milliárd lejre rúgott 
az első öt hónapban, ami tavalyhoz képest 
9,8%-os emelkedést jelent. A kiadások ösz-
szege viszont nagyobb mértékben, 8,5%-kal 
gyarapodott, és 84,8 milliárd lejt tett ki az 
említett időszakban. A legnagyobb költ-

ségnövekedés az EU-alapok társfinanszíro-
zásánál, a hitelkamatoknál és a beszerzések 
költségeinél következett be. A személyzeti 
kiadások 0,5%-kal nőttek, holott a május 
végi adat még nem tartalmazza a közalkal-
mazotti fizetések 15%-os emelését. Románia 
elővigyázatossági hitelmegállapodást kötött 
a Nemzetközi Valutaalappal (IMF), mely-
ben vállalta, idén 3% alatt tartja a deficitet.

> 30%-kal növekedett az utazási iro-
dák online forgalma. 2012 első öt hónap-
jában az utazási irodák több mint 30%-kal 
nagyobb online forgalmat bonyolítottak le, 
mint az előző év azonos időszakában, derül 

ki a PayU online fizetési szolgáltató adatai-
ból. A fizetési szolgáltató megközelítőleg 
170 romániai utazási iroda online forgalmá-
nak vizsgálata alapján állította össze jelenté-
sét, amelyből kiderül még, hogy a forgalom-
mal párhuzamosan a lebonyolított ügyletek 
átlagos értéke is nőtt – 115 euróról 182 
euróra, ami 18%-os növekedést jelent. „Míg 
az offline forgalom alakulása stagnál vagy 
negatív értékeket vesz fel, addig az online 
fizetési szektorban tartós növekedési ütem 
figyelhető meg. Az online fizetési csatorna 
hozzájárul az utazási irodák üzleti forgalmá-
nak növekedéséhez” – nyilatkozta a vállalat 
romániai menedzsere, Christi Hergelegiu.hí
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Solenzák a szerelősoron. Áll a termelés az egyik francia beszállítónál zajló sztrájk miatt

hargitanépe
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a termelést a dacia gyár

külkereskedelem egén
 hirdetés

a Pénzügyminisztérium,
aZ OrsZágOs 

adÓÜgyNÖKség,
a Hargita megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –

összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
július 10-én 11.30 órakor Gyergyószentmiklós, Kár-
pátok utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós EL-
COM-TUR Kft. (fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, 
Miron Cristea utca 11/A/2. szám, Hargita megye, fiská-
lis azonosítószáma 18499400) tulajdonát képező követ-
kező ingóságokat:

scaNia N3 Bc nyerges vontató, 
Hr-06-cKd, gyártási év 2003 

78 300 lej

4 lapos megmunkáló gép 43 100 lej

Összesen 121 400 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtar-

tása előtt legalább egy nappal a Gyergyószentmiklósi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés esz-
közölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hitele-
zők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban 
és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

A jelen okirattal szemben az érdekeltek kifogással 
élhetnek az illetékes bírósági szervnél, a közléstől vagy 
a tudomásulvételtől számított 15 napon belül, össz-
hangban az újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

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

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 2012. június 19-én kifüggesztették.

> Ford B-MAX – az első járgány piros, 
az első vásárló Băsescu. Tegnap a Ford Ro-
mánia craiovai gyárában legördült a szerelő-
szalagról a cég új járműve, a Ford B-MAX 
személygépkocsi. Az előzmények nem te-
kinthetők sikertörténetnek, ugyanis a pri-
vatizálási szerződést követően nehézkesen 
bontakoztak ki az amerikai cég beruházásai, 
valamint másabb természetű problémák is 
adódtak, s mindezek okán időközben a 
privatizálási szerződés újratárgyalását, il-
letve annak egyes előírásai módosítását 
kérelmezték a Ford képviselői. Erre csupán 
az esztendő elején került sor hosszú egyez-
tetéseket követően. Ilyenképpen megkésett 

a B-MAX gyártásának előkészítése, vala-
mint gyártásba vétele, aminek okán bün-
tetés fizetésére is kötelezték a céget. Most 
már elmondhatjuk, hogy mindez a múlté, 
hisz tegnap ténylegesen megkezdődött 
az új személygépkocsi gyártása Craiován. 
Azt is bejelentették, hogy az idén, terveik 
szerint, 60 000 személygépkocsi kerülne 
le a szerelőszalagról, a jövő esztendőben 
pedig 120 000. A Ford Románia termelési 
volumene meg fogja haladni az 1 milliárd 
eurót. A most gyártásba vett Ford B-MAX 
indulóára 13 400 euró lesz, természetes alap-
felszereltségi szinten. A gyár végső kapacitása 
el kell érje az évi 300 000 gépkocsit, s ennek 

keretében a jövő esztendőben nem kizárt, 
hogy egy új modell gyártását is megkezdik, 
az EcoSport crossovert. 

A gépkocsit egyliteres, 3 hengeres, 
EcoBoost-motorral látják el, két variánsban. 
Lesz 100 és 125 lóerős is. Egyébként ez a 
motor fog belekerülni a jövőben a C-MAX-
ba is, és nem kizárt, hogy a Mondeóba is. A 
motorgyártás tekintetében megemlítendő, 
hogy a gyártási kapacitás az eredetinek ter-
vezett 300 ezernél nagyobb lesz, nevezetesen 
350 000. A tegnapi ünnepség keretében gaz-
dára talált az első legyártott Ford B-MAX 
is, a piros színű járművet Traian Băsescu 
államfő vásárolta meg, aki a jelenlévőknek 

bemutatta azt a számlát is, amivel kifizette 
a gépkocsi ellenértékét. Emlékeztetnénk, 
hogy hasonlóképpen történt 2010-ben a 
Daster esetében is, amelyből az első pél-
dányt Traian Băsescu vásárolta meg. Utal-
nánk arra is, hogy a minap a Ford Romania 
élére vezérigazgatói minőségben kinevezték 
Brassai Zoltánt. A 47 éves szakember eddig 
a Ford magyarországi képviseletének volt a 
műveleti igazgatója, s ezt az új beosztását hi-
vatalosan július 1-jétől veszi át. A forgalma-
zók országszerte előjegyzéseket fogadnak el 
a Ford B-MAX-ra, s a potenciális vevők a 
megrendelt gépkocsit majd szeptember 15-
től vehetik át. 

hargitanépe

Gazdaság
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az Unión kívül is van élet
A Dacia exportjának alakulása 

arra figyelmeztet, hogy a jelenlegi 
körülmények között változtatni 
kell a hazai export struktúráján, 
másrészt pedig a célországok te-
kintetében ki kell tágítani a kört. 
Románia exportjának a tavaly 
mintegy 70 százaléka irányult az 
uniós országokba. Azok közül jó 
néhány komoly gazdasági gondok-
kal küszködik, s ennek okán beszű-
kültek azokban a piaci értékesítési 
lehetőségek. Ebből a szemszögből 
közelítve meg a hazai export alaku-
lását, néhány kedvezőtlen jelenség 
tapasztalható: az áprilisi export a 
megelőző hónaphoz viszonyítva 13 
százalékkal csökkent. A húsz legna-
gyobb európai felvevőpiac közül 11 
esetében viszonylag jelentős vissza-
esés mutatkozott. Olaszország ese-
tében pl. közel 4 százalékos, Fran-

ciaország esetében 12 százalékos, 
hogy a súlyos gondokkal küzdő 
spanyolországi 13 és a görögországi 
40 százalékról ne is beszéljünk. És 
mindezt tetőzi az is, hogy az egyik 
hagyományos és jelentős partner, 
Törökország esetében is 20 szá-
zalékos visszaesés mutatkozott. 
Van néhány kivétel is azonban, pl. 
Magyarország és Anglia, amelyek 
esetében április folyamán növekvő 
tendenciát mutatott az export. 

Említettük, hogy a Dacia ese-
tében bizonyos értelemben a ki-
utat az Európai Unión kívüli or-
szágok jelentették. De ez érvényes 
országos viszonylatban is, azaz 
meg kell találni az újabb piacokat. 
E tekintetben is érződik kedvező 
jelenség: az első évnegyedben, a 
megelőző esztendő azonos idő-
szakához viszonyítva a Tunéziába, 
Brazíliába, Egyiptomba és Dél-

Koreába irányuló export több 
mint  kétszeresére emelkedett, Al-
géria esetében megduplázódott, 
Japán esetében pedig 71 százalék-
kal növekedett. A piaci elemzők 
szerint az arab országokban be-
következett politikai változások 
nyomán kezd stabillá válni a hely-
zet, s ez gazdasági szempontból is 
ígéretes lehet, olyan értelemben, 
hogy kitágulnak a piaci lehetősé-
gek. A háborús események okozta 
károk helyreállítása valószínűleg 
szükségessé teszi építőanyagok, 
faipari termékek importálásának 
a fokozását, de szükség lesz épít-
kezési cégek jelenlétére, valamint 
a kőolajiparban különböző beren-
dezésekre, illetve feltárási és kiter-
melési munkálatokon való részvé-
telre. Ezek mind olyan területek, 
amelyeken „van mit keresniük” a 
romániai vállalkozásoknak. 

 hirdetések
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Az oroszhegyi motoros, Kovács ervin zsolt lenyomtA A nAgyoKAt is

A második helyet 
soha nem tudta elfogadni

Az elmúlt hétvégén megrende-
zett hargita 12 órás enduro-
motorversenyen profi kategó-
riában első helyezést ért el az 
oroszhegyi motoros, Kovács 
ervin zsolt. Az udvarhelyszéki 
motoros ugyanakkor idén az or-
szágos versenyek mellett a nem-
zetközi versenyeken is kiválóan 
teljesített (red Bull romaniacs, 
red Bull hare scramble), eddig 
egy hetedik és tizenegyedik he-
lyezést tudhat magáénak. Kovács 
bizakodóan tekint a jövőbe. 

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Szombaton a hargitafürdői kao
lin bánya környékén tartották 
azt a tizenkét órás en du ro

versenyt, ami – szabályait tekintve 
– egyedülállónak számít Európá
ban, hiszen a maratoni körversenyen 
a csapatoknak nem lehetett sem 
motort, sem versenyzőt cserélni. A 
reggel hét órakor kezdődő versenyt 
két kategóriában rendezték, profik 
és amatőrök 23 kilométeres köröket 
kellett megtegyenek. A profi kategó
riában egyedül Kovács Ervin Zsolt 
tudott egy óra alatti köridőt futni, 
így az oroszhegyi versenyző hatal
mas fölénnyel nyerte meg a profik 
mezőnyét. Az oroszhegyi moto
rosnak azonban nem ez volt az első 
sikere, többször is megnyerte már a 
hargitai futamot, ugyanakkor idén 
több nemzetközi versenyen is bizo
nyította rátermettségét.

A hazaiak közt a legjobb
Legutóbb épp a Red Bull Ro

maniacs nevű, meredek hegyol
dalakon és patakmedreken is át
haladó, a világ legnehezebb hard 
enduro versenyen érte el az előkelő 
hetedik helyet. A Nagyszeben kör
nyékén megrendezett motorver
senyen a világ legjobbjai is rajthoz 
álltak, de a több száz kilométer 
hosszú pályák még a legtapasztal
tabb versenyzők állóképességét is 
próbára tették. A négynapos der
bin nem hiányzott az erdőkön ke
resztül kanyargó offroad szakasz 
és a városközpontban felállított 
akadálypálya sem. A hazai moto
rosok közül egyedül Kovács Ervin
nek sikerült végig tartani a tempót, 
ami a hetedik helyre volt elég. Az 
udvarhelyszéki motoros már több 
alkalommal utasította maga mögé 
a korábbi román bajnokot – el
mondása szerint példaképeként 
szolgáló –, a szatmári Gyenes Emá
nuelt, aki a 17. helyen ért célba.

– A gyors szakaszokon lemoto
roztak, hiszen az én motorom egy 
szériamotor, nem lehet összehason
lítani egy gyári géppel, azonban az 
extrém helyeken, ahol fontos volt a 
technikai tudás, annál jobban tel
jesítettem. Amennyiben nem egy 
saját motorral, hanem egy gyári 
géppel állhattam volna rajthoz, biz
tosan jobb eredményt értem volna 
el – véli Kovács. Azonban, amint 
elmondta, semmi sincs veszve, hi
szen fiatalságának és a reménybeli 

támogatóknak köszönhetően akad
hat még lehetősége bizonyítani. A 
szebeni ötnapos versenyen több 
mint 30 ország 200 motorosa állt 
rajthoz, sokan azonban nem tud
ták befejezni a versenyt. A győztes 
idén is az az angol Graham Jarvis 
lett, aki már harmadik alkalommal 
nyerte meg a viadalt, Kovács pedig 
három romániai motoros közül lett 
az első.

tarolt az erzbergen is
Ugyanakkor itt nem ér véget a 

versenyek listája, hiszen Ervin, az 
embert és motort próbáló Red Bull 
Hare Scramble, ismertebb nevén az 
Erzberg Rodeóról hazatérve ugyan
csak nagyszerű helyezéssel büszkél
kedhet. Az oroszhegyi motoros a 
világ egyik legnehezebb motoros 
enduroversenyén, amelyet idén ti
zennyolcadik alkalommal szervez
tek meg az osztrák Erzberg városa 
melletti ércbányánál, 1800 moto
rosból a 11. helyen ért célba. Ervin 
beszámolója szerint úgy, hogy lánc
szakadás miatt a 6. helyről csúszott 
vissza. A verseny 500 fős elitmező
nyébe egyébként – amely az első két 
időmérő szakaszából került ki – Ko
vács mellett jó eredménnyel még két 
udvarhelyi, Geréb Domokos és ifj. 
Varga Zsolt is delegálta magát.

A barátok támogatják
– Soha nem terveztem ilyen 

szintre jutni. Csak hobbiból kezd
tem motorozni, hiszen egyébként a 
hét többi napján otthon dolgoztam 
édesapám vállalkozásában. De a 
barátok mindig is bátorítottak, ők 
voltak azok, akik elvittek az első ver
senyre is. Az első versenyt megnyer
tem, azóta is az első hely vonzásában 
élek. A második helyet soha nem 
tudtam elfogadni – vallja Kovács. 
Versenyeire saját erőből, barátok és 
néhány szponzor támogatásával ké
szül, azonban Ervin elmondása sze
rint ilyen körülmények között hosz
szú távon, a nagy viadalokon azon
ban nem lehet felvenni a versenyt a 
gyári motorosokkal.

Ervin az évek során a motoros 
enduro és enduro cross kategóriában 
összesen tizenhárom román bajnoki 
cím birtokosa lett, de mindemellett 
többször volt keleteurópai bajnok, 
egyszer pedig motocrossbajnok.

> Bowling. A sikeres Business Bowling 
Csapatverseny után tegnaptól kezdődően 
újraindult a Business Bowling, azonban 
most egyéni bajnokságként. Emellett kü
lön akcióval várják a vakációs diákokat a 
bowlingterembe, de a nagyokról sem fe
ledkeznek meg. A 300 Bowling Club Ho
tel Pacsirta minden érdeklődőt vár a nyár 
folyamán, hiszen remek akciókkal kedves
kednek vendégeiknek a szovátai Hotel Pa
csirta támogatásával. A most induló egyéni 
„48 Game” Bowling liga mellett naponta 
lehetőség nyílik a diákoknak a kedvező árú 
bowlingozásra: a nap bármelyik órájában a 
diákok csak 25 lejes pályadíjat kell fizessenek 

a bowlingozásért. Egyetlen szabály van csak: 
hozzák magukkal a diákigazolványokat, és 
a pályán csak diákok játsszanak egy időben. 
Aki már nem diák, az is talál magának egy 
nagyszerű kedvezményforrást: a közkedvelt 
gyűjtögetős kedvezményt. Július 15ig most 
minden elért pont 2 banit ér.

> Kajak-kenu. A vasárnap zárult zág
rábi kajakkenu Európabajnokságot ér
tékelve Storcz Botond magyar szövetségi 
kapitány azt mondta: kicsit csalóka, hogy 
magyar részről az érmek számát tekintve 
ezúttal elmaradt a kiemelkedő teljesít
mény, ugyanis most már mindent olim

piai szemüvegen keresztül kell elemezni. 
A küldöttség négy első, valamint két má
sodik és három harmadik hellyel zárt a 
horvát fővárosban, ez az utóbbi évek leg
szerényebb Ebszereplése, az ötkarikás szá
mokat tekintve ugyanakkor 3–1–1 volt a 
mérleg, amely biztató a londoni játékok 
előtt. Olimpiai számban nyert Dombi Ru
dolf, Kökény Roland 1000 men és a Ko
vács Katalin, Douchev–Janics Natasa 500 
mes kajakpáros, továbbá Douchev–Janics 
200 men, második lett a kajakos Kozák 
Danuta 500 men, a női négyes pedig – 
Szabó Gabriella, Kozák, Kovács, Fazekas 
Krisztina összeállításban – bronzérmet 

szerzett. „Abszolút olimpiacentrikusan 
kell értékelni ezt a kontinensviadalt. Ele
ve már a válogatóversenyek is az ötkarikás 
programnak megfelelően voltak kiírva, 
továbbá az olimpiai résztvevők a nem 
olimpiai számokban nem indulhattak, 
azért ez jelentős megkötés volt, s ez vala
hol az eredményességben is visszaköszönt. 
Ezzel együtt a 3–1–1es olimpiai mérleg 
szerintem mindenféleképpen nagyon jó 
eredmény, és még azt is meg kell említe
ni, hogy az olimpiai és világbajnok kenus, 
Vajda Attila kihagyta az Ebt” – nyilatkoz
ta Storcz. A román küldöttség két arany 
és három ezüstéremmel zárt.hí

rf
ol

ya
m

A szebeni versenyen is bizonyított Kovács. Gyári géppel jobb eredményei lennének

hargitanépe

Farcád a bajnok

Véget ért az Udvarhely kör
zeti labdarúgóbajnokság 
is a 26. fordulókkal. Az 

A csoportban az utolsó fordu
ló döntött az elsőségről, ame
lyet végül Farcád szerzett meg. 
A forduló előtt még listavezető 
Székelyudvarhelyi Sporting nem 
tudott nyerni Lövétén, míg a 
Farcád idegenben Fiatfalván be
húzta a három pontot. Az éllova
sok így helyet cseréltek. A harma
dik helyen Szentábrahám végzett.

A csoport: Fiatfalva – Farcád 
3–4, Betfalva – Farkaslaka 1–5, 
Lövéte – Székelyudvarhelyi Sporting 
3–2, Zetelaka – Szentábrahám 0–3, 
Korond – Homoródszentmárton 
2–5, Nagygalambfalva – Szentlélek 
5–1, Malomfalva – Szentegyháza 
3–4.
  1. Farcád 26 20 3 3 67–22 63
  2. Sporting 26 20 1 5 113–52 61
  3. Szentábrahám 26 16 3 7 74–46 51
  4. Nagygalambf. 26 15 5 6 69–44 50
  5. Farkaslaka 26 14 4 8 59–42 46
  6. Betfalva 26 12 3 11 59–59 39
  7. Lövéte 26 11 4 11 53–60 37
  8. Szentlélek 26 8 6 12 57–74 30
  9. Korond 26 8 3 15 52–59 27
10. Fiatfalva 26 7 5 14 63–72 26
11. Szentmárton 26 7 5 14 54–78 26
12. Malomfalva 26 7 4 15 52–76 25
13. Zetelaka 26 6 4 16 35–69 22
14. Szentegyháza 26 3 6 17 36–90 15

B csoport: Székelyszentmihály 
– Agyagfalva 3–3, Kányád – 
Nagygalambfalva II 2–4, Kobátfalva 

– Korondi Ifjúság 1–3, Szentpál 
– Zetelaka II 0–6, Kápolnásfalu – 
Csekefalva 5–0, Alsóboldogfalva – 
Bögöz 3–5. Gagy szabadnapos volt.
  1. Ifjúság 24 17 3 4 63–27 54
  2. Agyagfalva 24 15 3 6 62–34 48
  3. Szentmihály 24 14 4 6 59–43 46
  4. Zetelaka II 24 13 2 9 56–40 41
  5. Gagy 24 13 2 9 55–40 41
  6. Kobátfalva 24 13 1 10 58–49 40
  7. Bögöz 24 11 5 8 66–40 38
  8. Kápolnás 24 11 1 12 50–45 34
  9. Alsóboldogf. 24 7 5 12 37–51 26
10. Kányád 24 7 4 13 40–57 25
11. Nagygalambf. II 24 7 3 14 41–54 24
12. Csekefalva 24 6 2 16 38–75 20
13. Szentpál 24 4 1 19 29–99 13

C csoport: Homoród szent
márton II – Felsőboldogfalva 
0–5, Bogárfalva – Hodgya 1–4, 
Oklánd – Malomfalva II 0–3, 
Homoródszentpéter – Siménfalva 
3–2, Oroszhegy – Máréfalva 1–6, 
Ócfalva – Rugonfalva 2–6. Farcád 
II szabadnapos volt.
  1. Siménfalva 24 14 6 4 62–35 48
  2. Hodgya 24 14 6 4 61–35 48
  3. Malomfalva II 24 15 2 7 56–31 47
  4. Felsőboldogf. 24 14 4 6 64–37 46
  5. Bogárfalva 24 14 3 7 44–39 45
  6. Oklánd 24 13 5 6 53–30 44
  7. Farcád II 24 12 4 8 50–35 40
  8. Szentpéter 24 9 3 12 46–53 30
  9. Máréfalva 24 9 1 14 38–54 28
10. Oroszhegy 24 7 2 15 54–63 23
11. Ócfalva 24 6 3 15 45–71 21
12. Rugonfalva 24 5 3 16 47–69 18
13. Szentmárton II 24 2 2 20 18–86 8

Asztalitenisz. Amatur B kategóriájú egyéni asztaliteniszversenyt 
szerveztek az elmúlt hétvégén a csíkmadéfalvi kultúrotthonban. 
A versenyen 24en vettek részt. A megmérettetésen képviselve volt 
Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Korond, Gyimesfelsőlok, Felsőrá
kos, Csíkcsicsó és Madéfalva. A torna győztese a Csíkszeredai TTC 
asztaliteniszcsapat tagja, Erdős Ferenc lett, aki a döntőben 3:1 arány
ban győzte le Pál Zoltánt, aki szintén a Csíkszeredai TTC csapat tag
ja. Íme a dobogós lista: 1. Erdős Ferenc (Csíkszereda), 2. Pál Zoltán 
(Csíkszereda), 3. Fancsali Kálmán (Gyimesfelsőlok).



lakás

ELADÓ családi ház Csíkszent
ta máson, a 151es szám alatt, va
lamint egy szekér, egy pár hám és 
egy asztali kályha. Telefon: 0751–
267363, 0751–562075.

Költözés miatt, sürgősen EL
ADÓ egy garzonlakás a Tudor ne
gyedben. Irányár: 45 000 lej. Tele
fon: 0753–437922. (22134)

ELADÓ Csíkszeredában köz
ponti fekvésű, I. emeleti, 4 szobás 
tömb házlakás, saját hőközponttal. 
Telefon: 0744–558686. (22098)

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

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

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2es területen fek
vő ház központi fűtéssel és garázs
zsal. Telefon: 0746–065190.

ELADÓ Csíkszentdomokoson 
családi ház gazdasági épületek
kel, 1620 m2es telken, rendezett 
iratokkal, bármilyen tevékenység 
kialakítására alkalmas. Telefon: 
0743–853033. 

ELADÓ Csíkszeredában, a Test
vériség sugárúton 2 szobás, telje
sen felújított, kívülbelül szigetelt 
lakás. Telefon: 0751–085805.

ELADÓ I. emeleti, déli fekvé
sű, jó állapotban lévő lakás (pin
cével) a Testvériség sugárút 28. 
szám alatt (a Hargita Vendégvá
róval szemben), új ablakokkal, új 
konyhabútorral. Irányár: 28 000 
euró. Telefon: 0728–012611, 
0728–012612.

telek

Eladó Borzsova központjában, 
a Máté-kertben 1 ha kaszáló, va
lamint Fatában 4 ha erdős kaszáló. 
Irányár: 8000 euró, illetve 10 000 
euró. Telefon: 0036–62 266 703.

ELADÓ 25 ár beltelek Csibában 
(a mézeseknél), nagyon szép kör
nyezetben, erdei patakkal határos. 
Telefon: 0744–586937. (22123)

ELADÓ 6,5 áras (30 m x 22 
m), építkezésre alkalmas, déli fek
vésű telek Fitódban. Víz, villany a 
telek előtt. Telefon: 0728–012611, 
0728–012612.

jármű

ELADÓ fekete, kombi Volks
wagen Golf IVes, 1.4es, Euro 
4es, sok extrával (ABS, szervo, 
klíma, légzsákok, négy elektromos 
ablak, központi zár távirányítóval, 
kipörgésgátló, elektromos tükrök), 
karc és rozsdamentes állapotban, 
frissen behozva Németországból. 
Vállalok bármilyen tesztet, akár be
íratást is. Irányár: 3200 euró. Tele
fon: 0734–415273, 0733–840369, 
0266– 334464. (22115)

vegyes

ELADÓ Carpatina Rotax ka
szálógép garanciával. Ára: 2300 
lej. Telefon: 0745–510386, 0266–
244461.

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

ELADÓ Wass Albert összes re
génye, elbeszélése, verse színes 
borítóval 455 lejért (30 kötet). In
gyenes házhoz szállítás a megye 
területén. Telefon: 0752–301914.

szolgáltatás

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi
szeripari gépek, haszongépjármű
vek (teherautók), kis-haszongépjár
művek megvásárlását, behozatalát 
és ügyintézését VÁLLALOM igény 
szerint. Telefon: 0749–155155, es
te: 0266–312312.

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

Takarítást VÁLLALOK. Telefon: 
0746–107408.

Szőnyegmosást VÁLLALOK 
Csík szeredában. Telefon: 0748–
376959.

állás
Románul is beszélő bejárónőt  

keresek (vonzó fizetés, szállás, 
étkezés biztosítva). Érdeklődni a 
0744–697778as telefonszámon 
hétfőtől péntekig 8–16 óra között. 
(22136)

Alkalmazunk ácsokat, kő
műveseket. Érdeklődni a 0724–
000202es telefonon.

 megemlékezés

Szomorú szívvel emlékezünk 
2011. június 27re,

PETRES ANDRÁS
nyug. szabómester

halálának első évfordulóján. A 
megemlékező szentmise 2012. 
június 27-én 7.00 órakor lesz 
a Szent Kereszttemplomban. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei Csíkszereda. 
(22045)
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Épületgépészeti cég, 
tapasztalattal rendelkező 

ANYAGBESZERZŐT 
ALKALMAZ. 

Érdeklődni az ATLAS Kft. 
székhelyén naponta 10–12 
óra között, Csíkszeredában, a 
Majláth Gusztáv Károly tér 6. 
szám alatt, vagy telefonon a 
0266–371778-as számon.

Ausztriai, 
németországi, 
svájci és más  
európai uniós 

munkalehetőségek 
mindenkinek:  
szakmunkák, 

segédmunkák! 
Telefon:

0036–30–323–3409; 
0036–30–449–7280.

A HARGITA MEGYEI ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
– Csíkszereda, Márton Áron utca 78. szám alatti székhellyel– 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Homoródi Erdészeti Hivatal által kezelt 
állami erdőterületek Hargita megyében 3418,54 ha üzemtervezési tervét a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség a környezetre jelentős hatást nem gyakorló 
stratégiai tervek közé sorolta, melyek esetében nem szükséges környezeti vélemé-
nyezés és természetvédelmi hatásvizsgálat a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség által kiadott 9266/2012.05.10 számú döntés értelmében.

A döntés alapjául szolgáló ügycsomó megtekinthető a Hargita Megyei Környe-
zetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg jelené-
sétől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

A LEX FORI IPURL
jogi felszámoló révén képviselt TROTUS BOKI Kft. nyílt kikiáltásos árverést szervez a 
jogi felszámolás alatt lévő kereskedelmi társaság tulajdonát képező ingatlan javak eladá-
sára. Az árverésre június 28-án 12 órakor kerül sor a jogi felszámoló, Csíkszereda, Tudor 
Vladimirescu u. 47. szám alatti székhelyén.

Az árverésre kerülő ingatlan javak kikiáltási árát a felértékelési jelentés révén állapítot-
ták meg, s azok a következők: 

– vegyesüzlet épülete, földszint, emelet és manzárd, összesen 295,20 m2 alapterü-
lettel és egy 49,86 m2-es nyári ház, amelyek Gyimesközéplok beltelkén találhatók, Fő út 
548/A szám alatt egy 3221 m2-es területen (bejegyezve Csíkszépvíz telekkönyvébe az 
5615-ös szám alatt), kikiáltási összár: 231 700 lej, áfa nélkül. 

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legkésőbb június 27-ig be kell 
fizetniük a vissza nem térítendő 100 lejes részvételi díjat, valamint a kikiáltási ár 10 szá-
zalékát képező részvételi garanciát.

Oda nem ítélés esetén az árverés megismétlődik a csütörtöki napokon 12 órakor.
Az érdekeltek bővebb információban részesülhetnek a jogi felszámoló székhelyén 

vagy a 0266–372216-os és a 0756–069780-as telefonszámokon.

A CSÍKSZEREDAI METAGALAX Kft.
ALKALMAZ

ESZTERGÁLÁSRA ÉS MARÁSRA KÉPZETT SZAKEMBERT,
VALAMINT PÁLYAKEZDŐ

FÉMIPARI SZAKISKOLÁBAN, SZAKLÍCEUMBAN KÉPZETT 
FIATALOKAT.

Lehetőséget biztosítunk számvezérelt (CNC) szerszámgépek 
kezelésének elsajátítására.

Megbeszélésre kézzel írott önéletrajzzal lehet jelentkezni a Hárs-
fa út 19/A szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között.

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet: 0266–310210, 
0266–371215, 0749–037365, 0740–236215.

A FENYŐ TRAVEL 
Utazási Iroda

IRODAVEZETŐT 
KERES.

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

rendszerek ismerete;
◆ határozott fellépés, ügyfél-

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

június 29-ig 
a Fenyő Szálló titkárságán.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro
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Az elmúlt hétvégén a Szárhegy-
hez tartozó Güdücön és a kör-
nyékbeli hegyek elrejtett útjain 
szervezték meg az enduro baj-
noki futamot, ahol többnyire 
országos bajnoki címre esélyes 
sportolók vettek részt.

Akiemelkedő szintű szer-
vezés és a színvonalas 
pálya ellenére a vártnál 

alacsonyabb számú, mindösz-
sze 30 versenyző érkezett az 
enduro-terepmotor-bajnokság 
harmadik fordulójára, amelyet 
Gyergyószárhegyen szervez-
tek a hétvégén. – Lényegében 
azok a versenyzők jelentek meg 
a futamon, akik esélyesek a baj-
noki aranyra. Több okát is lá-
tom annak, hogy kevesen vettek 
részt – fejtette ki Gábor László, 
a szárhegyi futam főszervezője.  
– Elsősorban a jelenlegi gazdasá-
gi helyzet miatt, hisz a kétnapos 
verseny nem kis befektetést jelent 
az ország távolabbi régióiból érke-
zőknek, valamint az is problémát 
okozott, hogy a bajnoki futam 
idejére Hargita megyében máshol 
is versenyt szerveztek, ami meg-
osztotta a terepmotorosokat. Bár 
a verseny időtartama csökkent, de 
az izgalom a csúcsra tört, a lát-
vány is éppoly színes volt, mint 
ahogy az elmúlt évek során meg-
szokhatta a közönség. – Kijelent-
hetjük, hogy minden résztvevő, 
legyen az versenyző, illetve néző, 
jól szórakozott, tartalmas időtöl-
tést nyújtott a futam – mondta 
Gábor László. Természetesen a 
futam nemcsak a szórakozásról 
szólt, komoly megmérettetés folyt 
a bajnoki pontokért.

Gábor László főszervező kö-
szönetét fejezi ki Hargita Megye 
Tanácsának, a Hargita Gyöngye 
Rt.-nek, Szárhegy községnek a 

támogatásért, továbbá mindenki-
nek, aki az előkészületekben és a 
két versenynap alatt segített a pá-
lya kijelölésében, a szervezésben 
és a lebonyolításban. Külön ki-
emelte a marosvásárhelyi Filimon 
Ervint, aki öt napon keresztül 
harmadmagával oroszlánrészt vál-
lalt a pálya kialakításában.

Díjazottak
Női osztály: 1. Negrea Maria 

Dumitruţa (Maroshévíz, Bástya 
Sport Klub).

A kategória, E1 géposztály: 
1. Sandu Sorina (Top Cross 
Ciolpani, Bukarest), 2. Góga 
Andrea (Vectra Zernyest).

A kategória, E2 géposztály: 
1. Răduţa Julian (Top Cross 
Ciolpani, Bukarest), 2. Neaga 
Lucian (Velox Enduro Racing, 
Ploieşti), 3. Szilveszter Márton 
(Vectra Zernyest).

A kategória, E3 géposz-
tály: 1. Gyenes Emánuel (Vectra 
Zernyest), 2. Baleanu Alexandru 
(CSU Ştiinţa Bukarest).

A kategória, Veteránosz-
tály: 1. Domokos Csaba (Bástya 
Szárhegy), 2. Filtermaister Zsolt 
(Csíki Enduro MX, Csíkkoz-
más), 3. Gábor László (Bástya 
Szárhegy).

B kategória: 1. Dumitru 
Sorin (Vectra Zernyest), 2. 
Chebac Sorin (Vectra Zernyest), 
3. Mosteanu Ionuţ (AMC Kart 
Bukarest).

C kategória: 1. Anghelus Ionuţ 
(Vectra Zernyest), 2. Popescu 
Ştefan (BGS Motor Sport, Bu-
karest), 3. Andrei Cohn (AMC 
Kart, Bukarest).

Csapatok: A kategória: 1. Vectra 
Zernyest, 2. Bástya Szárhegy; B ka-
tegória: 1. Vectra Bad Boys; C kate-
gória: 1. CSU Ştiinţa Bukarest.

Sport

Pirlos „panenkás” tizenegyessel csapta be hartot

Olasz továbbjutásEnduro bajnoki futam Szárhegyen

A kevés versenyző ellenére színvonalas futamot rendeztek a güdüci pályán

Az olasz válogatott jutott be 
az elődöntőbe vasárnap este a 
labdarúgó-Európa-bajnokságon, 
mivel a 0–0-s rendes játékidőt, 
illetve hosszabbítást követően ti-
zenegyesekkel 4–2-re legyőzte az 
angol csapatot.

Fölényben futballozott a meccs 
első negyedóráját leszámítva 
az olasz együttes, sokkal több 

gólhelyzetet alakított ki, mint az 
angol alakulat, de csak két kapufáig 
és egy lesről született gólig jutott. A 
büntetőrúgásokban Montolivo hi-
bázott először, aztán Young és Cole 
is rontott, így Cesare Preandelli 
együttese 4–2-re nyert.

Keveset lőttek kapura
Az angol labdarúgó-válogatott 

mindössze 2,75 kaput eltaláló lövést 
eresztett meg átlagban az Európa-
bajnokságon, a második legkeveseb-
bet a negyeddöntőig eljutó csapatok 
közül. Az angoloknál kevesebb lövé-
se csupán az ukrán, a negyeddöntős 
görög és a pont nélkül kieső ír válo-
gatottnak volt a tornán. Az angolok 
úgy búcsúztak az Eb-től, hogy egy 
mérkőzésen sem kaptak ki.

Európai kupák
Tegnap délben kisorsolták a 

Bajnokok Ligája és az Európa Liga 
első és második selejtező körének 
párosításait. Négy magyar és egy 

román csapat volt érdekelt. A BL 2. 
körében a Debrecen albán ellenfelet 
kapott, a Skenderbeu együttesét. Az 
EL első körében a Honvéd az albán 
Flamurtari Vloreval, míg az MTK 
a szlovákiai Senicát kapta ellenfélül. 
Az EL 2. körében érdekelt Bukaresti 
Rapid a finn MyPA és a walesi Cefn 
Druds győztesével fog játszani a 3. 
körbe jutásért, míg a Videoton a Po-
zsonyi Slovannal. A BL 2. körének 
mérkőzéseit július 17/18-án, míg a 
visszavágókat egy héttel később ren-
dezik. Az EL első körét július 5-én és 
12-én rendezik. A második kör ta-
lálkozóira július 19-én, illetve július 
26-án kerül sor.

Negyeddöntők

Portugália – Cseh ország 1–0 
(0–0) /C. Ro nal do (79.)/; Né-
metország – 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.)/; Olaszország 
– Anglia 0–0 (0–0) – tizen-
egyesekkel: 4–2.

Az elődöntő párosítása: 
szerda: Portugália – Spanyolor-
szág (21.45); csütörtök: Német-
ország – Olaszország (21.45).



Napról napra
szabadidő

programajánló

Szépteremtő kaláka
Az Udvarhelyszéki Népművészek Egye-

sülete június 29. – július 7. között szervezi 
a XVI. Szejke Szépteremtő Kaláka nép-
művészeti alkotótábort Szejkefürdőn. A 
megnyitó pénteken 16 órától kezdődik 
a székelyudvarhelyi művelődési házban. 
Bővebb információ az alábbi telefonszám-
okon kapható: 0742–419 663 (Tifán Irén), 
0749–219 915 (Bán Erzsébet).

Tuning
Vasárnapig még látogatható Elekes 

Károly Tuning VIII. című kiállítása a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban. 
A tárlatot keddtől péntekig 9–17, szomba-
ton és vasárnap 10–14 óra között tekinthe-
tik meg az érdeklődők.

Önkéntes tábor
A Gyulafehérvári Caritas idén is meg-

szervezi önkéntes táborát, amelyre július 
9–15. között kerül sor Máréfalván. Az ön-
kéntesek egy hétig a már önmagában is érté-
kes közösségben munkálkodnak majd azon, 
hogy a meglévő értékeket felismerjék, védjék 
és ápolják karöltve az ott élő emberekkel.

Régizene Nyári Egyetem 
Még lehet jelentkezni a csíkszeredai 

Régizene Fesztivál keretében sorra kerülő  
V. Régizene Nyári Egyetemre, melynek mes-
terkurzusai július 9–14. között zajlanak. Nyolc 
hangszeres és tánc mesterkurzust indítanak 
neves európai oktatókkal. Mesterkurzusok: 
barokk hegedű, barokk oboa, viola da gamba 
és basso continuo, ének, furulya és fuvola, re-
neszánsz és barokk táncok, ütőhangszerek a 
régizenében, ütőhangszeres kamarakurzus – 
zenei játékok, rögtönzés, szólamszerkesztés, 
csembaló. Minden résztvevő reneszánsz együt-
tes mesterkurzuson vehet részt Csörsz Rumen 
István és közös tánckurzuson Szabó Anikó 
vezetésével. A kurzus ára 65 euró. Csoportos 
jelentkezés esetén kedvezményt ajánlanak! 
A bejelentkezési díj kétfős csoport esetén 50 
euró/fő, 3 főnél 30 euró/fő. A Nyári Egyetem 
helyszíne a csíkszeredai gimnázium (Márton 
Áron utca 80. szám). Jelentkezni lehet online 
vagy jelentkezési lap kitöltésével. További in-
formációk a www.musica-antiqua-hr.ro hon-
lapon, illetve telefonon a 0040–266–372044-
es számon vagy a kultura@ccenter.ro e-mail 
címen.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas 
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Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
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Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

ma

Kedd
Az év 178. napja, a hátralévő napok száma 

188. Napnyugta ma 21.12-kor, napkelte hol-
nap 5.24-kor. 

Isten éltesse 
János és Pál nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A héber–görög–latin eredetű János jelen-

tése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes, míg a latin 
eredetű Pál jelentése: kicsi, kis termetű férfi. 

Június 26-án történt 
1906. A franciaországi Le Mans-ban meg-

rendezték az első autós Grand Prix-versenyt. 
1945. San Franciscóban megalakult az 

Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ. 

Június 26-án született 
1843. Paul Auguste Aréne francia író 
1878. Siklós Albert gordonkaművész, ze-

neszerző, zenepedagógus 

Június 26-án halt meg 
1883. Edward Sabine angol csillagász, ge-

odéta 
2007. Domokos Géza író, szerkesztő és 

politikus, a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség egyik alapítója és első elnöke 

Helytörténeti évfordulók
• Negyvenöt éve, 1967. június 26-án hunyt 

el Szatmárnémetiben dr. Imets Izra Károly tar-
tományfőnök. Tusnádon született, gimnáziu-
mi tanulmányait Csíksomlyón végezte.

• Nyolcvanöt éve született Székely ud-
varhelyen Ádám László földtani szakíró. Ud-
varhelyen és Székelykeresztúron járt középis-
kolába, a Református Kollégiumban érettsé-
gizett.

táborok Algyógyon

Az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület 
immár több mint 90 éve foglalkozik ifjúsá-
gi munkával. Ennek keretén belül felvételt 
hirdet nyári táboraiba, melyek helyszíne az 
Algyógyi Ifjúsági Keresztyén Központ, a 
Hunyad megyei Algyógyon. A táborokra 
(angol nyelvű gyerektábor: július 1–7.; gi-
tártábor: július 9–16.; népművészeti gyerek-
tábor: július 16–21.; angol nyelvű ifjúsági 
tábor: augusztus 13–18.) erdélyi fiatalok 
jelentkezését várják. A részvételi díj minden 
esetben tartalmazza a szállást és étkezési költ-
ségeket (napi három alkalommal), a progra-
mokon való részvétel költségeit, nem tartal-
mazza az utazás költségeit és a zsebpénzt. Az 
angol nyelvű táborokra Veres Csabánál lehet 
jelentkezni a 0744–670769-es telefonszá-
mon, illetve a ymca@ike.ro e-mail címen, a 
gitártáborra és a népművészeti táborra Takács 
Zoltánnál a 0753–497706-os telefonszámon 
vagy az algyogy@ike.ro címen.

www.parapista.com

para

– A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, 
mert már korábban elestek.

Dr. Her mann Gusztáv Mihály kötete

Helytörténet és világtörténet

A Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrás központ  kiállítóter-
mében ma 18 órától bemutatják  

dr. Her mann Gusztáv Mihály Helytörténet 
és világ történet (összegyűjtött apróságok a 

múltból) című könyvét, amely a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrásközpont és az 
Udvarhelyszék Kulturális Egyesület kiadásá-
ban jelent meg. A kiadványt dr. Gidó Csaba 
történész ismerteti. 

Könyvbemutató

Holnap 18 órától a székely-
udvarhelyi Haáz Rezső Mú-
zeum földszinti termében 

mutatják be Jakab Rozália Tamási Áron 
a csillaggá énekelt szülőfaluban című 
könyvét. A kiadványt, amely Biró Jó-
zsef és családja költségén jelent meg, P. 
Buzogány Árpád szerkesztő méltatja. A 
farkaslaki Tamási Áron Általános Iskola 
növendékei népdalokat énekelnek. 

A szerző nem csupán azt örökí-
tette meg, hogy a farkaslaki emberek 

emlékezetében miként él a nagy író, 
hanem foglalkozik végrendeletének 
teljesítésével, a Tamásira való emlé-
kezések történetével, illetve külön 
fejezetben szemelget olyan irodalmi 
és újságírói munkáiból, amelyek az 
alkotással kapcsolatosak. A rendez-
vény szervezői a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont, a 
Haáz Rezső Múzeum és a könyv ki-
adója, az Udvarhelyszék Kulturális 
Egyesület.

Tamási Áron  
a farkaslakiak emlékezetében
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Mennyit keres egy bankrabló?

Statisztikák szerint a bankrablás nem kifi-
zetődő: évente annyit lehet keresni vele, 
mint amennyit egy kávéházi pincér kap 

– igaz, ő végig dolgozik érte. A bankrablókat 
viszont lelőhetik vagy hosszú időre börtönbe 
zárhatják. A Scientific American bizalmas in-
formációkon alapuló cikke szerint a bankrab-
lók zöme nem él gazdagságban, sokkal inkább 
a börtöncella jelenti számukra a jövőt.

A Significance című brit–amerikai sta-
tisztikai szaklapban megjelent tudományos 
közlemény szerzői brit bankrablások adatait 
és gazdasági hátterét elemezték. A szerzők 
hónapokig egyezkedtek a brit bankárok szö-
vetségével, hogy megkaphassák az elmúlt há-
rom év 364 bankrablására vonatkozó bizalmas 
információ kat. Nagy-Britanniában évente 
nyolcvanezer rablás történik, ezeknek keve-
sebb mint fél százaléka érintette a pénzintéze-
teket. Durván tehát minden kétszázadik rablás 
irányult bank ellen. Ha fordítva nézzük, akkor 
a 10 500 régióbeli bankfiók esetében a kirablás 
esélye 1:100 volt az elmúlt években. A tanul-
mány egyik szerzője szerint a bankrablók szá-
mára nemcsak az a fontos, hogy a zsákmánnyal 

szabadon távozhassanak, hanem hogy elég 
nagy legyen a megszerzett pénzösszeg. A 2005 
és 2008 közötti adatok azt mutatják, hogy egy 
nagy-britanniai bankrablásban átlagosan 1,6 
személy részt, és a zsákmány 20 330,50 fontot 
tesz ki, vagyis 31 600 dollárt.

A statisztikai számítások szerint, ha a rab-
lók egyenlően osztják el a megszerzett pénzt, 
fejenként átlagosan 12 706,60 fontra tehetnek 
szert. Ez éppen megfelel egy kávéházi pincér 
éves fizetésének. Ha a rablók fegyvert is hasz-
nálnak, az általában a zsákmányt 10 300,50 
fonttal (16 ezer dollárral) növeli. Ám ezekben 
az akciókban átlagosan többen vesznek részt, 
így többfelé oszlik a zsákmány. Ezért a statiszti-
kák szerint egyedül jobban megéri rabolni.

Ezután a tudósok azt kezdték el számolgat-
ni, hogy egy bankrabló mennyit kereshet éven-
te. Egy „várható nettó jövedelmet” számítottak 
ki, ami 33 545,40 fontra jött ki, azaz 52 100 
dollárra. Ez azonban egy brit újságíró átlagfi-
zetésénél is csak negyedével nagyobb. Mindez 
azt jelenti, hogy a bankrablók nem élnek nagy 
lábon, és nem költekezhetnek úgy, mint ahogy 
azt egy átlagember elképzeli.

A gondolkodó  Fotó: Vitos Hajnal

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

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Többfelé megnövekszik a felhőzet, és a térség-
ben a napsütéses déli órák után felhős vagy borult 
lesz az ég, csak estefelé szakadozik fel a felhőzet. A 
hegyvidéken várható eső, zápor.

Épp a kocsiban várakoztam, a so-
főr kilépett valamit vásárolni, a motor 
állt, a légkondi is pihent, csak a kánikula 
tombolt odakinn, de főleg idebenn. Így el-
döntöttem, jobban járok, ha letekerem az 
ablakot. Azazhogy csak letekertem volna. 
A régi reflexek még működtek, a gond az 
volt, hogy nem találtam a fogantyút, ez 
pedig szeget ütött a fejembe. A technikai 
vívmányok miatt nemcsak a világ változik 
és vele együtt a szokásaink, de olykor arra 
is rá kell döbbennünk, hogy a szókincsünk-
re is ráférne egy komolyabb frissítés, vagy 
divatos szóval élve, update-elés (Konyha-
Norbi csak tudja...).

Új szavak jönnek, régiek kopnak és tűn-
nek el. Az új termékhez új kifejezés dukál, 
miközben észre sem vesszük, hogy igék, mel-
lék- és főnevek törlődnek ki nyomtalanul az 
életünkből.

A mai harmincasok, negyvenesek biz-
tosan még emlékeznek a ma már mostoha 

sorsú igére: tekerni. „Fiam, tekerd le az ab-
lakot” – apai felszólítás napirenden volt, 
ma már az automatizált világban csepere-
dők többsége pelenkás kora óta egy gombbal 
végzi az autóablak fel-le mozgatását.

De tekertük mi eleget a szalagot is, egy 
vagy több számmal előre és vissza, a kazet-
tás/tárcsás magnók korszakában ez alap-
művelet volt. És hát a filmet is kellett te-
kerni a fényképezőgépekben, előre, hogy egy 
kockára ne exponáljunk többször, na meg 
vissza, amikor ellőttük mind a 36 kockát.

Dalokat rádióból rögzíteni, iskolai 
leckét kopírozni vagy indigózni, filmet elő-
hívni, telefonszámot tárcsázni? Elavult te-
vékenységek, elavult szóhasználat. Inkább 
letöltünk, szkennelünk, dévédére vagy stick-
re írunk, toljuk a cuccot.

A legtöbb kifejezést akarva-akaratlanul 
átveszem. Van, amelyik kifejezetten tetszik, 
van, amelyiket szabályosan utálok. Tény, 
hogy nem mindegyiket lájkolom.

Azért nem mindent lájkolok
                 villanás n Szász Csaba
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