
DROGELLENES VILÁGNAP

Három tabletta is 
életveszélybe sodorhat

A drogkereskedelem és -fogyasztás elleni küzdelem világnapja volt tegnap. Ebből az alkalomból 
a Hargita Megyei Drogmegelőzési Központban ismertették egy országos felmérés eredményeit, 

mi pedig a Hargita megyei helyzetről próbáltunk képet alkotni. > 4. oldal

A drogok káros hatására hívják fel a figyelmet a szakemberek. Vészcsengő FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD

Szavazzanak rám, 
úgysem vállalom!

Az udvarhelyi szurkolók korel-
nöke, Pali bácsi így fakadt ki: Mi-
kor nem szavaztam, hallgattam. 
Mivel most pecsételtem, tisz-
telettel felkérem, mától Ön 
kussoljon. A következő kam-
pányban mondhat bármit, har-
madszorra már nem húz csőbe!

3

     Szász Csaba

Szász lemond 
mandátumáról

Lemond helyi tanácsosi man-
dátumáról Szász Jenő. Ezt ő 

maga jelentette be tegnapi sajtó-
tájékoztatóján. Így helyét a listán 
őt követő Bálint Magdolna 
veszi át. Szász Jenő azzal 
indokolta döntését, hogy 
véleménye szerint reménytelen 
küzdelmet folytatnak.

SZÉKELYUDVARHELYEN

Ifj úsági torna
Hatodik alkalommal szer-

vezték meg Székely ud-
varhelyen a Szé kely udvarhely-
ért- ku pa elne ve zésű ifjúsági 
labdarúgótor nát. Az eseményen 
közel 80 csapat vett részt az or-
szág különböző településeiről, 
de két magyarországi 
csapat is megmérette-
tett. A házigazda FC 
Szé kely ud varhely csapatai több 
korosztályban is remekeltek.

SZENTEGYHÁZÁN

Elmaradt 
a „tűzijáték”

Puskaporos hangulatúnak ígér-
kezett a frissen megválasztott 

szentegyházi tanács alakuló ülése, a 
öt listavezető RMDSZ-tanácsosnak 
a helyi szervezet kezdeményezésére 
történt visszahívása miatt. Éppen 
ezért tanúsított a sajtó élénk érdek-
lődést az új testület beikta-
tása iránt. Ez azonban csak 
a jéghegy csúcsa, a városban 
tovább hullámzanak az indulatok – 
állította az ellentábor.

RENDEZVÉNYTÉR

Zöldövezet 
helyett „kőbánya”?
Néhány hete zajlanak az átala-

kító munkálatok a Gyergyó-
szent miklós főterét díszítő 
parkban, viszont a lakos-
ság nem kis meglepetésére 
gyeptégla és virágágyások helyett 
fehér kaviccsal szórták le a teret.

Mindig lehet 
újat mondani 84 6Folytatódik a záróvizsga 

és az érettségi
Felszerelték 
a lámpatesteket

HIRDETÉS

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4652
1 amerikai dollár USD 3,5723
100 magyar forint HUF 1,5591
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Mindig lehet 884 66Folytatódik a záróvizsga Felszerelték 
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Nem uNatkozNak a tűzoltók

Bevetések megyeszerte

társadalom

Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete

PÁlYÁzatI FelHÍVÁS

Pályáztató intézmény: Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési Egyesülete.
A pályázat célja: Hargita Megye Tanácsa 2010–2020-as időszakra kiadott Agrárfej-

lesztési Stratégiájának VIII. fejezete 8., 9., 10. pontja értelmében a hivatalosan bejegyzett 
lovasegyesületek, klubok támogatása és fejlesztése, amelyek székhelye azokon a települé-
seken találhatók, melyek önkormányzata tagja Hargita Megye Tanácsa Vidékfejlesztési 
Egyesületének vagy megyei érdekeltségűek.

A pályázók köre: Hargita megyei lovas egyesületek.
A pályázatok célterületei:
◆ lovasegyesületek rendezvényeinek támogatása:

◆ lovak mobil szálláshelyeinek bérlése;
◆ lovak szállítási költsége hivatalos nemzeti és nemzetközi versenyeken;
◆ takarmányok költségeihez való hozzájárulás;
◆ díjazási költségek;
◆ más szervezési, anyagi és szolgáltatási költségek.

Előirányzott keretösszeg: 32 000 lej.
A vissza nem térítendő támogatás a pályázat összköltségének a 49%-a.
A pályázatok leadási és iktatási határideje: 2012. június 29.
További információ, a pályázási űrlap, a pályázási útmutató igényelhető a közhasznú 

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

A pályázat benyújtható: egy példányban lezárt borítékban Hargita Megye Tanácsá-
nak 244/B. irodájában (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám).

A hiányos és határidő után beérkezett pályázatokat nem bíráljuk el.

Az ORANGE Rt.
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyimesközéplok község külterületén 
mevalósítandó Mobiltelefon-állomás létesítése című tervére a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. június 26-án döntést hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. 
szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, szerdán 8.30–16 óra között, 
valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg jelenésétől 
számított 5 nap alatt nyújthatják be, 2012. július 1-jéig a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

Az elmúlt napokban több eset-
ben is riasztották a hivatásos 
és az önkéntes tűzoltó-alakula-
tokat megyeszerte. A tüzek oka 
igencsak változatos: a rövidzár-
lattól a villámcsapásig terjed.

Bogárfalván
az óvodának és az elemi is-

kolának otthont adó épület 
lobbant lángra hétfő délután. A 
tűzoltók diszpécserszolgálatához 
17.51 órakor futott be a hívás. 
Két egységet küldtek a helyszín-
re a székelyudvarhelyi tűzoltó-
alakulattól, a kilenc tűzoltó két 
szerkocsival vonult ki az esethez. 
Érkezésükkor már égett az óvo-
da bútorzatának és használati 
tárgyai nak egy része. A tűz mint-
egy 25 négyzetméteres felületen 
égett, s fennált a továbbterjedés 
veszélye. A hivatásos tűzoltók-
nak, karöltve a helyi tűzoltó-ala-
kulat önkénteseivel, valamint a 
segédkező helybéliekkel sikerült 
felszámolniuk az utolsó tűzfész-
ket is 19.40-kor.

A tűzben odaveszett a szem-
léltető eszközök egy része, villa-
mos készülékek, valamint az óvo-
dai bútorzat egy része. Ugyanak-
kor tönkrementek a nyílászárók, 
egy televíziókészülék, valamint 

egy számítógép. A tűz valószínű 
oka egy rövidzárlat. Az anyagi 
kár 4500 lej, a megmentett anya-
gi javak értékét 130 000 lejre be-
csülik.

Csíkcsomortánban
villám csapott egy házba hét-

főn éjfél előtt: 23.15-kor riasztot-
ták a tűzoltókat, hogy lángokban 
áll egy lakóház. Két szerkocsival 
vonultak ki a helyszínre a csíksze-
redai alakulattól, a kilenc hivatá-
sos tűzoltónak a nyolc helyi ön-
kéntes tűzoltóval, valamint szá-
mos helybéli segédkező emberrel 
együtt fél 2-re sikerült eloltania a 
tüzet. Mikor a csíkszeredai tűzol-
tók a helyszínre érkeztek, már 200 
négyzetméteren égett a lakóház 
tetőszerkezete. A szerencsétlenség 
során 60 százalékban megsemmi-
sült a lakóház tetőszerkezete, el-
égett két szoba bútorzata, kiégett 
a szauna és egy fürdőszoba. A 
villámcsapás által okozott tűzben 
keletkezett kárt 20 000 lejre be-
csülik, a megmentett javak értéke 
200 000 lej.

Gyergyócsomafalván
a hétvégén volt tűzeset: pén-

tek délután 15.37-kor riasztották 
a tűzoltókat, hogy a csomafalvi 

Mohos utcában ég egy lakóház. 
Gyergyószentmiklósról vonultak 
ki a helyszínre a hivatásos tűzol-
tók két szerkocsival. Ekkor már 
égett a konyha bútorzata és be-
rendezése. A tüzet egy túlhevült 
csempekályha okozta, a felügye-
let nélkül hagyott tűzhely mel-
lett gyulladt meg a tűzifa – áll a 
tűzoltóság közleményében. Az 
oltásban részt vettek a helyi tűz-
oltó-alakulat önkéntesei, ugyan-
akkor segítő kezet nyújtottak a 
falubeliek is szép számban. A tü-
zet 16.10-kor sikerült eloltani. A 
lángok martaléka lett a konyha és 
teljes berendezése, ajtók-ablakok, 
ruházati cikkek. A keletkezett kár 
értéke 15 000 lej, a megmentett 
anyagi javak értékét 80 000 lejre 
becsülik.

 hirdetések

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 vonatkozó, újraközölt 
2003/92-es kormányrendelet 162. szakasza (2) bekezdésének előírásaival, 
közli, hogy 2012. július 10-én 12 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós EXBETON INDUSTRIAL Kft. 
(fiskális lakhelye: Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos utca 242. szám, Har-
gita megye, fiskális azonosító szám 6314215) tulajdonát képező következő 
ingóságot:

Fémkonténer – 7650 lej
Összesen – 7650 lej
Az eladási ár nem tartalmazza az áfát.
Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása előtt legalább egy nappal 

a Gyergyószentmiklósi Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a követ-
kező dokumentumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 10%-át 
képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonylatot. A befizetés eszközölhető a 
Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott RO06TREZ3515067XXX002686-os folyó-
számlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Közpénzügyi Vezér-
igazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi törzskönyvi be-
jegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat ro-
mán nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a személyazonossági 
igazolvány másolatát; a fiskális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből 
kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a megnevezett 
helyen személyesen jelen kell lenni.

Az árverésen nem vehet részt az adós sem személyesen, sem pedig közbeikta-
tott személy révén.

Nem fogadnak el ajánlatokat telefonon, telefaxon, távirat vagy telex révén.
Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formálnának a szóban forgó ingó-

ságokra, 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, összhang-
ban az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 172–173-as szakaszainak előírá-
saival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 9. szakasza (2) bekez-
dése 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 22-én kifüggesztették.

Vízbe fúlt fiatalember 
holttestének kereséséhez ri-
asztották a tűzoltókat pénte-
ken: Gyergyóremetéről kap-
ták a hívást, hogy egy 25 éves, 
balánbányai fiatalember eltűnt 
a Maros vizében. A gyergyó-
szent miklósi tűzoltók találták 
meg a holttestet, mintegy más-
fél óra keresés után.

kék hírek

Cigarettát árult. Egy 33 éves csíkszentimrei nő 
a lakásán árult kísérő okmányok nélküli cigarettát 
– írja a rendőrség sajtóközleménye. A rendőrök el-
koboztak tőle 14 csomag cigarettát, összesen 119 lej 
értékben, ugyanakkor 1000 lejre megbírságolták.

Részeg biciklist gázolt. Csíkszentdomokosról 
tartott Balánbányára ugyancsak hétfőn egy 60 éves 
kerékpáros, amikor egy székelyudvarhelyi, 33 éves 
sofőr által vezetett autó előzés közben elsodorta. A 
baleset bekövetkeztének pillanatában a kerékpáros 
az úttest közepén haladt, leheletében pedig 0,89 
mg/l alkoholszintet mértek.

Transzformátorból loptak. Ugyancsak hét-
főn riasztották a rendőrséget a 112-es sürgőssé-

gi hívószámon, hogy előző éjszaka betörtek egy 
gyergyószentmiklósi cég telephelyére, és több al-
katrészt kiszereltek egy transzformátor-állomásból. 
A helyszínre kiszállt rendőrök megállapították, 
hogy az udvaron át közelítették meg a betörők a 
helyszínt, miután átugrottak a kerten, a trafóházba 
pedig egy alsó szellőzőnyíláson jutottak be. Ellop-
tak egy 300 kg-os alumíniumtekercset, 30 m 100 
x 10 mm keresztmetszetű alumíniumrudat, 8 vas-
idomot és 30 kg-nyi fémalkatrészt. Az okozott kár 
értéke mintegy 60 000 lej. Röviddel a helyszínelés 
után a gyergyószentmiklósi rendőrök előállítottak 
négy – 21 és 40 év közötti – helyi lakost, minősí-
tett lopás gyanújával.

80 éves mopedest gázol tak 
el. A Szentegyháza–Szé kely ud-
var hely szakaszon közlekedett 
hétfőn délután járművével egy 
80 éves mopedes, mikor egy 
veszélyes kanyarban megelőzte 
egy utánfutós kamion és a pót-
kocsival lesodorta a kétkerekű 
járművet az úttestről. A moped 
vezetője súlyos sérüléseket szen-
vedett, előbb a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházba 
szállították, majd helikopterrel 
a marosvásárhelyi idegsebészeti 
klinikára. A kamion sofőrje ellen 
testi sértés gyanújával indítottak 
eljárást. Mindkét jármű vezetője 
székelyudvarhelyi.  fotó: domján levente
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Azon tűnődöm, hogy az 1-től 10-ig terjedő skálán vajon 
milyen fokú tiszteletlenség a szavazókkal szemben, ha valaki 
fűt-fát ígérve a kampányban beszerez jó pár ezer szavazatot, 
aztán amikor odajut, hogy valami meg is valósítson ígéreteiből, 
rájön, hogy az adott helyzetben tulajdonképpen semmi kedve 
ehhez az egészhez? Azon is tűnődöm, hogy vajon mennyi hite-
le marad egy politikusnak, aki kétszer is képes eljátszani, hogy 
� tyiszt mutasson mindazoknak, akik hittek-hisznek benne? A 
tűnődést befejeztem, megvannak a válaszok.

Mondják, a sikeres politikusok kétféle üzemmódban mű-
ködnek: kampány üzemmódban és mandátum üzemmódban. 
Olyan, mint a reklámokból ismert „előtte-utána”. Hogy a ket-
tő között mekkora a különbség, az már emberenként változik, 
de azért három nagyobb csoportot elkülöníthetünk. Az első az 
odaadó kategória: a politikus van annyira lelkiismeretes, hogy 
szavait megpróbálja tettekre váltani (sőt jobbik esetben a négy 
évet is olyan ciklusnak tekinti, amelyben odaadó munkával 
kampányol.) Van a második, a zombi kategória, idetartoznak 
azok, akik nagyon rövid memóriával rendelkeznek, a válasz-
tási sikert követő ünneplésük pedig meglehetősen hosszú. Négy 
évig csak néznek ki a fejükből, a honoráriumból pedig nagyokat 
ünnepelnek. Aztán van a néphülyítő kategória: a kampányban 
a mutató- és középsőujjból formálják a győzelem jelét, aztán 
pecsételés után kezüket maguk felé fordítják, s a mutatóujjukat 
behajlítják.

Az elmúlt napokban igencsak megszaporodott az egy 
négyzetméterre eső, tenni akaró emberek száma, alakulnak a 
képviselői testületek, iktatják be a településvezetőket. Persze nin-
csenek annyian, mint a választási kampányban, ami érthető. 
Egy dolog a választások előtt nagy ívű szövegekkel hülyíteni a 
népet, s egészen más a Biblia és az Alkotmány közvetlen közelsé-
gében vállalni is mindezt. Van aki számára ez ösztönző, de lehet 
ijesztő, sőt visszataszító is. A pusztán véletlenségből a gerincesek 
osztályába sorolt egyén ilyenkor körbenéz, felméri a terepet és 
fontolgatni kezdi a dolgot. Van az a pénz és érdek, amiért ezt a 
cirkuszt is vállalja, de ha nem jön ki a számítás, akkor angolo-
san, de minden gentlemani eszme mellőzésével lelép.

Székelyudvarhelynek új tanácsa van. Majdnem olyan, ami-
lyenre június 10-én szavaztunk. De csak majdnem. Az MPP-

tanácsosi lista első két helyezettje ugyanis amolyan „ha sok vizet 
nem zavarhatok, más malmára sem fogom hajtani” stílusban 
visszalépett. Molnár Miklós ezt azzal indokolta, hogy megcsö-
mörlött a közélettől, teljes visszavonulást fújt, sajnálatos módon 
a Közbiztonságért Testületből is, amelynek egyik alapítója volt. 
A lista első helyezettje, Szász Jenő tegnap jelentette be, ne szá-
mítsunk rá. Másodszor hagyta cserben szavazóit, négy évvel 
ezelőtt megyei tanácsosként találta magát túl kicsinek, így azt 
a mandátumot sem vitte végig. Most azt mondja, inkább or-
szágosan politizálna. Szándékát mindenféle megütközés, meg-
döbbenés, felháborodás és aggodalom nélkül vettem tudomásul, 
abban a hitben, hogy a polgári párt vezérének mindig is gyenge 
pontja volt Bukarest, különösen a hidegebb évszakokban.

Ha nem szavaztatok, akkor most négy évig tartsátok a szá-
tokat – szokták mondani azoknak, akik nem élnek állampol-
gári jogukkal. De most mit mondjanak azok, akik esetleg csak 
azért voksoltak a polgáriakra, mert ott volt Szász Jenő neve? 
(Érdekes gondolat, hogy kapott volna-e több szavazatot a lista, 
ha nincs ott az a név?) Nos, az udvarhelyi szurkolók korelnöke, 
Pali bácsi így fakadt ki: Mikor nem szavaztam, akkor hall-
gattam. De mivel most pecsételtem, tisztelettel felkérem, hogy 
mától Ön kussoljon. A következő kampányban úgy is mondhat 
bármit, harmadszorra már nem húz csőbe!

Szavazzanak rám, 
úgysem vállalom!

          NÉZŐPONT Szász Csaba

hargitanépe

Puskaporos hangulatúnak ígér-
kezett a frissen megválasztott 
szentegyházi tanács alakuló 
ülése, a öt listavezető RMDSZ-
tanácsosnak a helyi szervezet 
kezdeményezésére történt visz-
szahívása miatt. Éppen ezért 
tanúsított a sajtó élénk érdek-
lődést az új önkormányzati 
testület beiktatása iránt, így 
újságírók, tévéstábok jelenlété-
ben zajlott a – végül is szokat-
lanul békésre sikerült – ülés. Ez 
azonban csak a jéghegy csú-
csa, a városban tovább hullám-
zanak az indulatok – állította az 
ellentábor.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Talán soha ennyi újság-
író nem volt kíváncsi 
a szentegyházi tanács-

ülésre, mint tegnap a frissen vá-
lasztott önkormányzati testület 
első, alakuló ülésére. Az előz-
mények, amelyek felkavarták a 
kedélyeket, illetve felkeltették 
a sajtó érdeklődését, sokak szá-
mára ismerősek: az RMDSZ 
választási listáján első öt helyen 
szereplő jelölttől, akik a szava-
zatok száma alapján tanácsosi 
mandátumot nyertek, a helyi 
szervezet kérésére a szövetség 
udvarhelyszéki területi szerve-
zete megvonta a bizalmat. A ta-
nácsosok leváltását szorgalmazó 
tábor – Tankó Zoltán, a szent-
egyházi helyi szervezet elnöke, 
illetve Simó Zoltán és Lőrincz 
Hunor alelnökök által szignált 
– levélben kezdeményezte, „a 
helyhatósági választások he-
lyi eredményére” hivatkozva 
az önkormányzati lista első öt 

tagja iránt a bizalom megvoná-
sát. A látványos botrány azon-
ban elmaradt, az alakuló ülésen 
ugyan megjelentek néhányan a 
félretett „ötös fogatból”, ám az 
első elrendelt procedurális szü-
netben telefonon értesítették 
az udvarhelyszéki RMDSZ-től 
az érintetteket, hogy a biza-
lom megvonását szorgalmazók 
kérvényét elfogadták, így nem 
tölthetnek be helyi tanácsosi 
tisztséget.

– Állítólag erről kaptunk 
egy e-mailt is, hadd nézzük 
– kérezkedett a hivatal egyik 
számítógépe elé Tankó Csilla, 
a „leváltottak” egyike. A kér-
déses e-mail tényleg ott volt a 
postaládájában, a dr. Verestóy 
Attila udvarhelyszéki területi 
elnök nevében, Sándor Kálmán 
ügyvezető elnök által szignált 
levélben közölték az érintettek-
kel, hogy a szentegyházi helyi 
szervezet kérésének eleget téve, 
a szövetség megvonta tőlük a bi-
zalmat. Ezek után az érintettek 
távoztak a polgármesteri hivatal 
épületéből, a további tervezett 
lépésekkel kapcsolatban szűk-
szavúan nyilatkoztak:

– Erre az alattomos húzásra 
nem voltunk felkészülve, mert 
nem gondoltuk volna, hogy 
bekövetkezik. Majd meglátjuk, 
mi a teendő az elkövetkezen-
dőkben, ha egyáltalán tehetünk 
még valamit.

Az ülés a továbbiakban konf-
liktusmentesen, az előírt proce-
dúra szerint zajlott, a mandátum-
igazoló bizottság érvényesítette a 
mandátumokat, megalakultak a 
különböző önkormányzati szak-
bizottságok, beiktatták a függet-

len jelöltként induló, majd később 
az RMDSZ zászlaja alá besorolt 
Rus Sándor polgármestert, illetve 
alpolgármestert választottak a tes-
tületi tagok közül. Utóbbi tiszt-
ségre ismételten Molnár Tibor 
MPP-s tanácsost választották, az 
RMDSZ frakció jelöltje, András 
Attila 8–7 arányban maradt alul a 
titkos szavazás alapján.

– A kellemetlenségeken, fe-
szült kampányon túl vagyunk, 
immár dolgoznunk kell – fogal-
mazott Szentegyháza egykori-új 
polgármestere, aki szerint az, hogy 
a 3739 szavazópolgárból 1313-
an neki szavaztak bizalmat, arról 
árulkodik, hogy az 1996–2004 
közötti időszakban polgármes-
terként „mégsem csinált mindent 
rosszul”. 

EGYKORI-ÚJ POLGÁRMESTERREL AZ ÉLEN, KICSERÉLT KÉPVISELŐKKEL ALAKULT MEG A HELYI TANÁCS

Szentegyházán elmaradt a „tűzijáték”
Alaptalannak, elfogadhatatlannak és igazságtalannak tartja az 
RMDSZ Udvarhelyszéki Területi Szervezetének Elnöksége által 
hozott határozatot az az öt tanácsosjelölt, akiket először június 25-
én értesített a szentegyházi tisztújításon átesett RMDSZ vezetősé-
ge arról, hogy megvonják tőlük a bizalmat különböző okok miatt, 
amelyek között kiemelten szerepelt, hogy bár a választásokon igent 
mondtak az RMDSZ-re az szavazók, de őket mint képviselőket 
nagymértékben elutasították. A tanácsosjelöltek, akiktől megvonta 
a bizalmat a szervezet, első fokon megfellebbezték ezt a javaslatot.

– Ez, hogy minket félreállítottak, a nép, a választópolgárok 
akaratának semmibevétele, tisztességtelen, gusztustalan és övön 
aluli ütés mind a helyi, mind az udvarhelyszéki RMDSZ vezetősé-
ge részéről. Emellett pedig már az utolsó tisztújító közgyűlésre sem 
hívtak meg – fejezte ki elkeseredettségét az RMDSZ-listán az elő-
választásokon első helyen befutó jelölt, Elekes István, akitől négy 
társával együtt a döntés értelmében megvonták a bizalmat. Burus 
Tibor, az RMDSZ vereséget szenvedett polgármesterjelöltje nem 
jelent meg a tanács alakuló ülésén, megkeresésünkre azt válaszol-
ta, igazságtalannak tartja a kialakult helyzetet, és nem kíván részt 
venni többet a politikában, ezért is nem óvta meg négy társával 
ellentétben a helyi szervezet által közölt, a bizalom megvonásáról 
szóló dokumentumot.

Szavaz a testület. Hullámzó indulatok FOTÓ: HOMPOTH LORÁND
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társadalom

Körkép

Tegnap magyarból írták meg dol-
gozataikat a nyolcadik osztályt 
végzett diákok. A záróvizsga ro-
mán tételének javítókulcsa miatt 
országos vita alakult ki, aláíráso-
kat gyűjtenek, hogy két lehetsé-
ges választ is helyesnek ismerje-
nek el.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Nem egyértelmű a záróvizs-
ga román tétele nyelvtani 
feladatának javítókulcsa, 

a szaktanárok vitatkoznak a helyes 
megoldáson. Az interneten pedig 
aláírásgyűjtésbe fogtak, hogy két vál-
tozatot is helyesnek fogadjanak el.

A magyar írásbeli tételsora Dáné 
Szilárd magyar szakos tanfelügyelő 
véleménye szerint megfelelt az elvá-
rásoknak. Mint mondta, ez elsősor-
ban a minisztériumban levő felelős 
személyek munkájának köszönhető, 
akik elérték, hogy a régi gyakorlattól 
eltérően, amikor rendkívül nehéz 
tételeket kaptak a diákok, az utób-
bi években az iskolai tananyagnak 
megfelelő, közepes nehézségű téte-
leket kapnak a vizsgán a diákok. A 
tanfelügyelő szerint a jó tanuló diá-
koknak könnyen megoldható volt a 
feladatsor, de a gyengébb képességű-
ek is átmenő jegyet kaphatnak. Mint 
mondta, az első feladat szövege bár a 
korosztálynak megfelelő, de humora 
nehezen értelmezhető a nyolcadik 
osztályt végzetteknek. A második 
szöveg a rovásírásról szólt, a felada-

tok a szövegértelmezési készségeket 
mérték fel. Akárcsak a román vizs-
gán, magyarból is a nyelvtani feladat 
volt nehezebb, a félreértelmezhető 
kérdésekkel kapcsolatban a 60 javí-
tótanár egyeztetett, mielőtt hozzá-
fogott a dolgozatok javításához.

Hargita megyében a záróvizsga 
román próbájára 3019 diák iratko-
zott be, 2979-en jelentek meg az 
írásbelin. A magyar vizsgára 2528-
an iratkoztak be és 2499-en jelentek 
meg. Egyik vizsgáról sem zártak ki 
senkit.

A drogkereskedelem és -fogyasz-
tás elleni küzdelem világnapja 
volt tegnap. Ebből az alkalomból a 
Hargita Megyei Drogmegelőzési 
Központban ismertették egy or-
szágos felmérés eredményeit, mi 
pedig a Hargita megyei helyzetről 
próbáltunk képet alkotni.

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

Tíz százaléka a hazai kama-
szoknak kipróbált már va-
lamilyen kábítószert, ám ez-

zel az aránnyal jóval az európai átlag 
alatt vagyunk, az ugyanis 18 száza-
lék – derül ki abból az országos fel-
mérésből, amelyet tavaly végeztek el 
Romániában, és amelyben a 16 éves 
kamaszok drog-, alkohol-, cigaret-
ta-, valamint különböző tudatmó-
dosító, közismerten etnobotanikus 
szerek fogyasztási szokásait mérték 
fel. Ilyen jellegű felmérést négyéven-
te végeznek, így a friss adatokat a 
2007-es számokkal hasonlították 
össze. Kábítószer kategóriában 
vezető helyen a kannabisz áll, ezt a 
megkérdezett fiatalok 7 százaléka 
próbálta ki, 4 százalékkal nagyobb 
arányban, mint 2007-ben. A sorban 
a szipózható szerek következnek, az 
ezt fogyasztók tábora is 4 százalék-
kal nőtt 2007-hez képest, majd a 
különböző partidrogok, amfetamin-
származékok, hallucinogén gombák 
következnek. Az injektálható dro-
gok, a kokain, LSD, heroin, fogyasz-
tása terén hasonló a romániai arány 
az európaival, a megkérdezettek 1-2 
százaléka mondta azt, hogy már 
legalább egyszer kipróbálta e szerek 
valamelyikét. 

Az etnobotanikus szerek fo-
gyasztásáról első ízben készült tavaly 
hazai felmérés, itt tehát összehason-
lítási alap nincs. A megkérdezett 
16 évesek 5,3 százaléka mondta 
azt, hogy már kipróbált valamilyen 
etnobotanikus szert, legtöbben kí-
váncsiságból, vagy azért, mert ily 
módon kívánták megváltoztatni 
hangulatukat, elfelejteni a gondja-
ikat. A tanulmányból az is kiderült, 
hogy azok, akik már 13 éves koruk 
előtt valamilyen szert kipróbáltak, 
többségükben etnobotanikus sze-
rekkel kezdték, és a megkérdezettek 
arra is rávilágítottak, hogy ezekhez a 
szerekhez a legkönnyebb hozzájutni 
akár a forgalmazó üzletekben, akár 
az interneten. 

Nálunk is hasonló lehet
– Hargita megyei adataink 

még nincsenek, a megyei pszicho-
pedagógiai központ végzett ugyan 
egy friss felmérést a témában, ám 
az eredmények feldolgozása most 
zajlik – mondta Țifrea Alexandra, 
a megyei drogellenes központ ko-
ordinátora.

Ennek ellenére úgy véli, a Hargi-
ta megyei helyzet nem különbözhet 
sokban az országos képtől, így a fent 
ismertetett adatokhoz hasonló ered-

ményt vár a megyei felméréstől is. 
Elmondása szerint évente körülbelül 
20 drogfogyasztó személy jelentke-
zik a központnál, ám ők többnyire 
olyanok, akiket az igazságszolgáltató 
szervek „kényszerítenek” arra, hogy 
ott tanácsadási programban vegye-
nek részt. Nem jellemző az, hogy 
diákok, pedagógusok, szülők for-
dulnának a központhoz segítségért. 
A diákságot leginkább a különböző 
megelőző programokkal célozza 
meg az intézmény, ezekben pedig a 
tapasztalat szerint mindig partnerek 
az iskolák, a pedagógusok. Mind-
ezek ellenére viszont illúzió volna azt 
hinni, hogy a Hargita megyei isko-
lákban ismeretlen a drog. 

– A megelőzési programokon 
kiderül, hogy a diákok igen sokat 
tudnak a különböző szerekről, ren-
geteg információval rendelkeznek – 
mondta Ţifrea Alexandra.

Ambrus Mátyás Éva, a megyei 
egészségügyi igazgatóság munka-
társa hozzátette, nemcsak arról van 
információjuk a fiataloknak, hogy a 
drognak milyen hatása lehet, hanem 
arról is, hogy honnan szerezhető be.

Elvétve kipróbálják
Néhány középiskola igazgatójá-

tól érdeklődtünk, szembesültek-e a 
tanintézményben a drogfogyasztás 
problémájával. Volt, aki azt mond-
ta, még gyanús esetük sem volt, 
máshol a gyanú felmerült bár, 
de nem igazolódott be, és olyan 
iskola is volt, ahol az igazgató 
elismerte: igen, volt már ilyen 
gondjuk, sőt arra is volt példa, 
hogy szülő jelezte az igazgató-
nak, hogy az iskola udvarán árul-
ják a füves cigit.

– A kábítószerezés nem jel-
lemző jelenség az iskolákban, 
de elvétve, a kipróbálás szint-
jéig eljutnak a diákok – mond-
ta Tőkés Éva, a csíkszeredai 
Kájoni János Szakközépiskola 
pszichológusa.

Tapasztalata szerint is a füves 
cigi a leggyakoribb, ennek kipró-
bálása már nem is számít tabuté-
mának a diákok körében, nyíltan 
beszélnek róla egymás között, 
de akár azokkal a felnőttekkel is, 
akikben megbíznak. Ám ha a fel-

nőtt részéről elutasító, megszóló 
magatartást kapnak, bezárkóznak.

– Ilyenkor kell a felnőtt okos 
legyen: úgy reagálja le, hogy ne 
keltsen pánikot, de ne is legyintsen 
a dologra, hanem mondja el a le-
hetséges következményeket, a gyer-
mekkel együtt alternatívákat keres-
sen, gondolok itt sportra, hobbira 
stb. – mondja a szakember.

Azt állítja, a füvet kipróbáló 
kamasz sokszor azért mondja el 
egy számára bizalmas felnőttnek a 
dolgot, hogy az illető felnőtt szava-
iból, reakciójából „kiássa” azt, ami-
ben ő maga bizonytalan, éspedig 
hogy olyan rossz-e, amit tett, mint 
amennyire ő maga megijedt tőle. 

Az iskolapszichológus sze-
rint a fiatalok leginkább bulik-
ban, kisebb baráti társaságokban 
fogyasztják a drogokat, és nem 
az iskolában, bár ez az utóbbi 
hely az, ahol hozzájutnak a be-
szerzési helyekre vonatkozó in-
formációkhoz.

Életveszélyes 
a kábítószer
Azt, hogy nálunk nem jelenség 

a drogozás, megerősítette dr. Ve-
ress Albert főorvos is. A Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház 
pszichiátriai osztályának vezetője 
szerint az elmúlt években mind-
össze két drogos esetük volt az 
osztályon. Az egyik páciens, aki 
heroinfüggő volt, egy magyaror-
szági rehabilitációs központban 
kapott kezelés után hazatért, meg-
alakított egy kábítószereseket és 
alkoholistákat támogató csopor-
tot, és ma is háttérsegítője a pszi-
chiátriai osztálynak. 

A másik személy úgynevezett 
lágy drogot, Extasyt használt, és mi-
után egy diszkóban bevett három 
tablettát, toxikus májgyulladást ka-
pott. Az életét szerencsére sikerült 
megmenteni, és bár a főorvos már jó 
ideje nem találkozott vele, úgy tudja, 
azóta is absztinens.

– Az említett eseteken kívül pár-
szor felmerült a gyanú, hogy egyik 
vagy másik páciens drog hatása alatt 
áll, ám a gyanút nem sikerült labora-
tóriumi tesztekkel igazolni – mond-
ta dr. Veress Albert.

FolyTATódiK A záróvizsgA És Az ÉrETTsÉgi

Nehezen értelmezhető 
humor a magyar tételben

drogEllEnEs világnAp

Három tabletta is  
életveszélybe sodorhat

Vizsgadrukk utáni öröm fotó: balázs árpád

Prefektusi kollégium

Drogellenes kampány kelléke. Veszélyes álomvilág fotó: balázs árpád

A Román Zászló ünnepe mi-
att rövidre fogták a prefek-
tusi kollégium tegnapi so-

ros ülését, mindössze két alárendelt 
intézmény beszámolója szerepelt 
napirenden. A megyei mezőgaz-
dasági igazgatóság munkatársa a 
tavaszi kultúrák helyzetéről terjesz-
tett elő jelentést, elmondva, hogy 
a tavaly őszi szárazság után igen jól 
jött idén április–májusban az eső, 
de ez sok helyen késleltette a tavaszi 
mezőgazdasági munkálatokat, így 
a kultúrnövények fejlődése zónán-
ként eltérést mutat. A beszámoló-
ból az is kiderült, hogy a sorozatos 

vadkárok miatt évről évre csökken a 
szemes kukoricával beültetett terü-
letek nagysága, növekszik viszont a 
takarmánykukorica-termelés, egy-
re több állatfarmmal rendelkező 
gazda termeszti ugyanis ezt. Nőtt 
a cukorrépával beültetett területek 
nagysága is a megyében, a krumpli 
esetében viszont mintegy 10 száza-
lékos csökkenést jegyeztek, ami az 
értékesítési nehézségek számlájára 
írható. Az ülésen a megyei mun-
kaerő-elhelyező ügynökség vezető-
je, Pănescu Tiberiu az intézmény 
európai pénzekből finanszírozott 
programjairól beszélt.

Két diákot kizártak 
az érettségiről

A szabályzat figyelmen kí-
vül hagyásáért két érettségiző 
diákot kizártak Hargita me-
gyében az idegen nyelvi kész-
séget felmérő vizsgáról. Egyi-
kük székelyudvarhelyi, másik 
szentegyházi: ők csak 2013 
augusztusában vizsgázhatnak 
újra. A vizsgák előtt figyelmez-
tetik a diákokat, hogy semmifé-
le szabálytalankodással ne pró-
bálkozzanak. Ha kizárják őket, 
nem mehetnek a következő két 
vizsgaszesszióra sem. A tanfel-
ügyelőség információi szerint 
az egyik diákot azért zárták ki, 
mert megcsörrent a mobilja, a 
második pedig vizsgázó társával 
próbált beszélgetni.



Benedek Árpád Csabát válasz
totta alpolgármesternek a teg
nap délben megalakult székely
udvarhelyi önkormányzat. A 
tizenegy RMDSZes tanácsos 
Be nedekre, az öt MPPs az 
ellenjelöltre, Mike Leventére 
voksolt, míg a három néppárti 
– arra hivatkozva, hogy egyik 
frakció sem kérte ki a vélemé
nyüket – érvénytelen szavaza
tot dobott az urnába.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Tegnap délben alakuló gyű
lést tartott a székely ud
varhelyi önkormányzat a 

prefektúra 195ös határozatának 
értelmében. A városháza Szent 
Istvánterméből – ahogy azt la
punk előre jelezte – a megválasz
tott tanácsosok közül hiányzott 
az MPPlista első két helyezettje: 
Szász Jenő és Molnár Miklós, he
lyüket Bálint Mária Magdolna és 
Tamás Zoltán vette át. A szokásjog 
szerint az alakuló ülést a korelnök, 
Gergely László vezette, munkáját 
a két legfiatalabb tanácsos, Berde 
Zoltán és Sinka Arnold segítette. 

A tulajdonképpen csak formasá
gokat ellátó mandátumigazoló 
bizottságban három szövetségi, va
lamint egyegy polgári és néppárti 
tanácsos kapott helyet. A testület 
rendben találta a dokumentumo
kat, s erről írásos jelentést is tett. 
A tanácsosok – RMDSZ: Gergely 
László, Pécsi Kolumbán Imola, 
Szabó Gyula, Benedek Árpád 
Csaba, Sinka Arnold, Jakab Áron 
Csaba, Géczi Levente, Gidó Csa
ba, Berde Zoltán, Kulcsár Székely 
Attila, Koncz Melinda; MPP: Or
bán Balázs, Mike Levente, Gálfi 
Árpád, Bálint Mária Magdolna, 
Tamás Zoltán; EMNP: Tankó 
László, Zakariás Zoltán, Jakab At
tila – egyhangúan szavazták meg 
társaikat, majd egyenként letették 
az esküt. Megesküdtek, hogy be
tartják az alkotmány és a törvény 
betűit, s hogy minden tőlük tel
hetőt megtesznek a városlakók 
érdekében. Ezt egy esküszöm, 
jur! felkiáltással, illetve aláírásuk
kal szentesítették. Volt, aki csak 
magyarul esküdött, volt, aki két 
nyelven, Benedek és Tankó pedig 
egy Isten engem úgy segéljen! fo
gadalommal erősítettek rá az es

küre. Gergely László korelnök azt 
kívánta társainak, legyenek olyan 
tanácsosok, akik hűséggel szolgál
ják Székelyudvarhely lakóit, jel
szavuk pedig az együttműködés 
legyen. A megye prefektusának 
levelét is felolvasták, melyben 
AugustaCristina Urzică ered
ményes munkát kívánt, valamint 
hatékonyságot, nyitottságot kért, 
illetve síkraszállt a bürokrácia le
küzdése mellett is.

Ezután következett az új tes
tület első ülése: Gergelyt újra
választották ülésvezetőnek, ma
radhatott a pulpitusnál. A taná
csosok két személyt nevesítettek 
alpolgármesternek: az RMDSZ
esek Benedek Árpád Csabát, az 
MPPsek pedig Mike Leventét. A 
titkos voksolás nem hozott meg
lepetést: Benedek – vélhetően 
frakciótársainak köszönhetően – 
tizenegy szavazatot kapott, Mike 
ötöt, míg a néppártosok érvény
telen szavazatokat dobtak az ur
nába, arra hivatkozva, hogy egyik 
frakció sem kérte ki a véleményü
ket a kérdésben.

– Köszönetet mondok társa
imnak, a tizenegy voks azt jelenti, 
hogy bírom az RMDSZfrakció 
bizalmát. Remélem, a másik két 
frakció tagjai a következő évek
ben meggyőződhetnek arról, bán
hatják, hogy nem rám szavaztak. 
Ígérem, a város érdekében fogok 
dolgozni – hangzott az alpolgár
mester első hivatalos felszólalása.

Székelyudvarhelynek hama
rabb lett alpolgármestere, mint 
pol gármestere, ugyanis csak ezután 
kö vetkezett Bunta Levente beikta
tása, eskületétele, melyet egy dísz
terembe tévedt, népes budapesti 
diákcsoport is dokumentált, majd a 
jelenlévőkkel együtt megtapsolt.

– Köszönöm a bizalmat azok
nak, akik rám szavaztak, s azoknak 
is, akik részt vettek a választáson. 

Köszönet a búcsúzó tanácsosok
nak, az újaknak jó munkát, sok 
sikert kívánok. Elnézést kérek, ha 
valakit a kampányban megsértet
tem – kezdte felszólalását a régi
új városvezető. Bunta szerint van, 
amiért dolgozni, hiszen eredmé
nyesebbek akarnak lenni.

– Csak a gazdasági válság szól
hat bele terveinkbe, elképzelése
inkbe, más mentségünk nincs: si

kerre vagyunk ítélve. Mosolygós, 
élhető várost szeretnénk, azért 
dolgozunk, hogy négy év múlva 
elmondhassuk: munkánk nem 
volt hiábavaló – jelentette ki Bun
ta Levente.

A polgármester ugyanakkor 
azt is megjegyezte, a népakarat
nak köszönhetően sokkal simább, 
zökkenőmentesebb volt az új ta
nács ülése, mint a korábbiak...

Bemutatták tegnap este dr. Her
mann Gusztáv Mihály történész 
Helytörténet és világtörténet 
című kötetét a Hagyományőrző 
Forrásközpontban. Közel negy
venen jelentek meg, akik rövid 
betekintést nyerhettek a szerző 
érdekes, sokszor mítoszokat le
romboló munkáiba. 

HNU-információ

Atörténész feladata – amit 
dr. Hermann Gusztáv Mi
hály munkássága során 

min dig felvállalt –, hogy a szakmai 
elvárások mellett közzétegye olvas
ható, élvezhető formában a kutatá
sait, hogy azok a széles olvasóközön
ség számára elérhetők legyenek. Dr. 

Hermann Gusztáv Mihály új kö
tetének előszavát olvasva, akárcsak 
a szerző, más is felteheti a kérdést, 
hogy a mai informatizált, facebook
os világban egy történész kinek ír, 
hogyan kellene írjon, hogy ne csak 
a szakmabelit, de az egyszerű olva
sót is magával tudja ragadni – han
goztatta beszédének elején dr. Gidó 
Csaba történész. Az erdélyi magyar 
történészi társadalom nagy része 
igyekszik elkerülni azt a helyzetet, 
hogy csak a történészek olvassák a 
könyvet. Olyan történészi munká
kat igyekeznek lerakni az asztalra, 
amelyek megfelelnek a szakma elvá
rásainak, de témafeldolgozási mód
szereikkel, könnyed nyelvezetükkel, 
a szélesebb olvasóközönség számára 

is vonzók. – Dr. Hermann Gusztáv 
Mihály munkássága az utóbb em
lített körbe tartozik. Az általa vá
lasztott témák mind a szakmabeli, 
mind a történelem iránt érdeklődők 
számára is érdekfeszítő időutazást 
jelentenek. Dr. Hermann Gusz
táv Mihály az újonnan kiadott 
kötetében nyolc olyan kis cikket 
tesz közzé, amelyek első változatai 
az 1980as években születtek és a 
rendszerváltozás után különböző 
székelyföldi kiadványokban vagy 
tanulmánykötetekben jelentek meg. 
A nyolc történet nyolc különbö
ző idősíkban játszódik, és mégis 
egységet képez, helytörténetek a 
világtörténelem nagy eseményei
ben – mondta el Gidó.

Több mítoszról is lerántja a lep
let művében a szerző: helytörténet 
és világtörténelem összekapcsoló
dási pontja az a kis cikk, amely arra 
próbál fényt deríteni, hogy merre 
járt Erdélyben és keresztül uta
zotte Székelyudvarhelyen 1714
ben a törökországi fogságából 
hazatérő XII. Károly svéd király. 
Dr. Hermann Gusztáv Mihály írá
sából kiderül, hogy a hiedele mmel 
ellentétben a svéd király bizony a 
Vöröstorony–Nagyszeben–Gyu
la fehérvár–Kolozsvár–Szi lág y
somlyó–Debrecen útvonalon járt, 
maga a svéd hadsereg egy része 
érintette Székelyföld nyugati ré
szét, többek közt Vargyast. A 
szerző egy mítoszt „rombol le” 

megcáfolva Jakab Elek, Szádeczky 
Lajos, majd Bányai János kijelen
téseit, hogy királyt látott volna 
Székelyudvarhely 1714ben. A 
szerző egy kislélegzetű tanulmány
ban mutatja be 1848 tavaszának 
hangulatát a székely anyavárosban. 
A cikk segítségével nemcsak a po
litikai forrongásról, csatározásról, 
hanem a székely kisváros 19. száza
di arculatáról is képet nyerünk.

A szerző röviden ismertette, 
hogyan született a kötet, mi ihlet
te a könyv megírására. A cikkeket 
képek is kiegészítik, a 125 oldalas 
könyv borítóján Johann Ignaz Haas 
Székelyudvarhelyt ábrázoló met
szete látható. Megvásárolható a Ha
gyományőrzési Forrásközpontban. 
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Alakulóban. Ígérik, minden tőlük telhetőt megtesznek a városlakókért fotó: ifj. haáz sándor

HeLytöRténet éS viLÁGtöRténet

Pillanatképek a régmúlt időkből

MeGALAKuLt A SZéKeLyuDvARHeLyi önKoRMÁnyZAt iS

Benedek az alpolgármester

udvarhely

Körkép

Lemond helyi tanácsosi mandátumáról Szász Jenő. Ezt ő maga je
lentette be tegnapi sajtótájékoztatóján. Így helyét a listán őt köve
tő Bálint Magdolna veszi át. Szász Jenő azzal indokolta döntését, 
hogy véleménye szerint reménytelen küzdelmet folytatnak. Pártel
nökként viszont annak az 5000 embernek a javát kívánja szolgálni, 
aki június 10én bizalmat szavazott neki.

Nem kívánok részt venni a helyi politikában, mivel azt látom, 
hogy az Ungureanukabinet leváltása nem tett jót a magyarság sze
replésének, ugyanis a jelenleg hatalmon levő Pontakormány reha
bilitálta az RMDSZ népnyúzó politikáját. A románokkal ellentét
ben, akik a régi és az új hálózatokat is beindították a választások 
után, az erdélyi magyarság pajzsra emelte az ellenzéket – nyilatkoz
ta Szász Jenő.

Ugyanakkor azt is elmondta, lemondásának másik oka a jobb
oldal megosztása, amely nagyban befolyásolta a választáson elért 
eredményeket, „gyilkos következményekkel járt” az egész ország
ban. Mint mondta, a magyar–magyar versenyt ugyan megnyerte 
az RMDSZ, de győzelemről győzelemre haladva elveszítette az 
emberek bizalmát, ezért a magyarság jórészt Székelyföldre szorult.

– Itt ugyan többségben van a magyarság, de ez csak fizikailag 
mondható igaznak, ugyanis lélekben kisebbségben van, hiszen azt 
a kezet csókolta meg, amely négy éven keresztül kizsebelte – kö
zölte Szász. – Ennek ellenére nem szabad figyelmen kívül hagyni 
a nép döntését, hiszen ő a szuverén hatalom, és ha a szürkeségre 
szavazott, akkor joga van benne élni.

Az MPP elnöke szerint kétféle következtetés vonható le a tör
téntekből: – Egyrészt reménytelen a küzdelem, amit mi folyta
tunk, ezért a jövőben nálam a jobboldal felépítése fog prioritást él
vezni, másrészt pedig úgy gondolom, hogy annál több a dolgunk, 
minél nagyobb a baj. Magyarázattal tartozom azoknak, akik rám 
szavaztak, ezért szeretnék olyan jövőt felépíteni nekik, amelyben 
alkalmat kaphatnak véleményük kinyilvánítására és nemzeti elkö
telezettségük gyakorlására. A jobboldali érzületűeknek segítünk 
jobboldali felfogással élni – emelte ki Szász Jenő. (Radó Krisztina)

Szász Jenő nem kíván önkormányzati képviselő lenni

hargitanépe
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Sétányhangulatot keltő világítáSt kap a SzabadSág tér

Felszerelték a lámpatesteket

borS eSzter kiállítáSa a pál aukcióSház éS galériában

Első bemutatkozás Csíkszeredában

hét ferde ernyős nagy lámpa, 
több, a zöldövezetbe, derékma-
gasságban elhelyezett, a han-
gulatvilágításért felelős lám-
patest, valamint a lépcsőkbe, 
a támfalakba, padokba szerelt 
világítótest gondoskodik majd 
a megújuló Szabadság tér vilá-
gításáról.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Hétfőn a magas lámpa-
testek kerültek a he-
lyükre, de amint Ta-

más István, a villanyszerelésért 
felelős társvállalkozó lapunk 
megkeresésére elmondta, üzem-
képes állapotba a hónap végére 
kerülnek.

Számszerűsítve a beszerelt 
világítótesteket, Tamás István 
elmondta, hét magas, ferde er-
nyőjű lámpa van a téren, egy mé-
ter magasságba szerelt lámpatest 
körülbelül ötven, a lépcsőkbe, 

padokba megközelítőleg 150 
került.

A magas lámpákról Tövissi 
Zsolt, az integrált városfejlesz-
tési terv keretében megvalósuló 
térrendezési munkálatok terve-
zője elmondta, derítőfényes vi-
lágítótestekről van szó, amelyek 
kimondottan sétatéri megvilá-
gításra alkalmasak.

– Ez a hét ferde ernyőjű lámpa 
a tér egész területét fogja bevilá-
gítani, míg a derékmagasságban, 
a zöldövezetben elhelyezett vi-
lágítótestek a sétatér intim han-
gulatát hivatottak biztosítani. A 
lépcsőkbe, támfalakba, padokba 
szerelt lámpák lokális, hangulat-
fényt adnak majd – részletezte a 
megvalósuló terveket Tövissi.

A tervező a továbbiakban 
hangsúlyozta, a Szabadság-tér 
megvilágítását a sétáló embe-
rek igényeinek megfelelően ala-
kították ki, meghittebb hangu-
latot biztosítva.

a pál aukciósház és galéria 
első, székelyföldi fiatal kép-
zőművészek számára kiírt pá-
lyázatán, a galéria kuratóriu-
ma bors eszter csíkszeredai 
festőművész munkáit találta a 
legjobbnak. nyereménye egy 
egyéni kiállítás, amely csütör-
tökön nyílik az említett galériá-
ban. terveiről és a csíkszeredai 
tárlat anyagáról beszélgettünk 
az alkotóval.

– Fiatal pályakezdőként milyen 
lehetőségeket kínál Önnek a képző-
művészet, sikerül-e eredményesen 
megmutatkozni a szakmában?

– Szakma… Tényleg szakmát 
tanulunk az egyetemen, de sok-
szor, sokak számára ezt sem sikerül 
elsajátítani. A legjobbnak azt tar-
tom, ha nagyon sok kaput hagyok 
nyitva, több területen is tapaszta-
latokat szerzek, mivel nagyon jól 
tudjuk, fiatalként nehéz elhelyez-
kedni. Éppen ezért most aránylag 
sok olyan dologgal foglalkozom, 

aminek köze van a képzőművé-
szethez: jelenleg Bukarestben ve-
szek részt egy régi épület restau-
rálásában, ahol festek, patinázok, 
aranyozok, egyszóval mechanikus 
munkát végzek, de ennek is van 
kreatív része. Emellett próbálkoz-
tam már díszlettervezéssel is, a 
festés pedig mindig a legkedvesebb 
volt számomra. Soha nem szeret-
ném abbahagyni, annál is inkább, 
mert nehéz újra nekifogni. A nagy 
álmom pedig, hogy egyszer majd 
saját galériám lesz.

– Említette, hogy az elmúlt 
időszakban sokat utazott az or-
szágban. Tapasztalatai mit mu-
tatnak, Csíkszereda mennyire jó 
befogadója a művészeteknek?

– Úgy érzem, nagyon szeren-
csések vagyunk ezzel a várossal, 
sok lehetőséget rejt, főként, ha 
azt nézzük, hogy kis lélekszámú 
városról van szó, mégis rengeteg 
képzőművész él itt, vagy szár-
mazott el innen, és akiknek szép 

számban vannak kiállításaik. Sőt 
a fiatalok is rengeteg civil kezde-
ményezésben vesznek részt. Em-
lékszem például a Projekt-csoport 
kiállításaira, amit nagyon jó kez-
deményezésnek tartottam. A kö-
zösség művészet iránti igényét pe-
dig talán az jelzi leginkább, hogy 
bár itthon is volt rá példa, hogy 
egy-egy galéria bezárta kapuit, de 
folyamatosan újabb és újabb kiál-
lítótermek létesülnek.

– Szülővárosában most mu-
tatkozik be először egyéni kiállí-
tással, a Pál Aukciósház és Galéria 
termei ben holnap este 6 órakor. 
Mit láthat a közönség?

– Valóban, Temesváron és Ma-
rosvásárhelyen már volt egyéni 
kiállításom, és éppen az utób-
bi időszakban gondolkoztam el 
azon, hogy jó volna, ha itthon is 
sikerülne bemutatkoznom. Tehát 
éppen jókor jött a Pál Aukciósház 
és Galéria pályázata. A kiállítás 
anyagát pedig úgy tudnám meg-
határozni, mint az elmúlt négy év 
fényképalbumát, amely az életem 
bizonyos korszakairól, élethelyze-
teiről mesél. Nagyjából azokat a 
témákat festettem meg, amelyek 
foglalkoztattak az elmúlt idő-
szakban: párkapcsolati témák, az 
ösztönvilág képi formái jelennek 
meg. A legérdekesebbek talán a 
szitás technikával készített mun-
káim, amelyeket fejjel lefelé is 
lehet nézni, mindegyiknek van 
párja. Ezeknek a témája a bipo-
láris depresszió mint jelenség, azt 
mutatják meg, hogy egy adott 
helyzetet hogyan lehet teljesen 
átfordítani egy érzelmi állapot, 
hangulat benyomása alatt.

Pál Bíborka

Bors eszter. kiállítás mint fényképalbum

 fotó: balázs árpád
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> Kutyákat és macskákat ivartalaní
tanak. Ingyenes ivartalanítási kampányt 
szervez a Füles Állatvédő Egyesület a 
gyergyószentmiklósi kutyamenhelyen jú-
lius 3-án és 4-én. A kutya- és macskatar-
tó gazdák előzetes bejelentkezés alapján 
kérhetnek időpontot a 0744–223612, a 
0723–255105 és a 0753–882069-es te-
lefonszámokon az egyesület munkatársa-
inál. A németországi Bruno Pet állatvédő 
szervezet szakemberei egyébként július 
2–8. között a Gyergyói Állat- és Termé-
szetvédő Egyesület gondnoksága alatt 
lévő állatmenhelyen tartott kóbor ebeket 
is ivartalanítják. 

> Maroshévíziek a marcali Euro
folklor Fesztiválon. Nyolcadik alka-
lommal szervezik meg június 28. és jú-
lius 1. között Marcaliban – Maroshévíz 
testvérvárosában – az Eurofolklor Fesz-
tivált, amelyen a maroshévízi Rapsodia 
Călimanilor néptáncegyüttes is részt 
vesz. A háromnapos rendezvénysoroza-
ton a maroshévízieken kívül fellépnek 
görög, horvát, bolgár, szerb, lengyel, ma-
kedón, olasz és török néptánccsoportok.

> Testépítő szeminárium. Jövő hét-
végén, Gyergyószentmiklóson, a Szabad-
ságtér 1. szám alatti Pumping Iron (a 

Fapicom pékség emelete) edzőteremben 
tart előadást és bemutató edzést Nagy 
Hunor testépítő világbajnok. Miután 
2010 decemberében a csíkszeredai Nagy 
Hunor testépítő megnyerte a WABBA 
szervezet világbajnoki címét, és első lett 
az ifjúságiak, a 24 éven aluliak világver-
senyén, több székelyföldi edzőterem-
működtető és testépítő meghívta szemi-
náriumokra, edzésbemutatókra. Legkö-
zelebb a gyergyószentmiklósi közönség 
számára tart előadást és bemutató edzést 
a sportember. – Egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend a gyergyószentmiklósi 
fiatalok körében is a műfaj, nagyon so-

kan szeretnének tökéletes alakot, amiért 
megdolgoznak és megvan minden segéd-
eszközük hozzá. Viszont a bőség zavará-
ban nem mindenki használja ki megfele-
lőképpen a lehetőségeit, ezért tartottuk 
szükségesnek, hogy egy bajnok, a testépí-
tés szakértője tartson előadást számukra, 
hogy betekintést nyerjenek a sportág 
rejtelmeibe, és bármilyen, edzéssel, ét-
kezéssel kapcsolatos szakmai kérdést fel-
tehessenek a világbajnoknak – mondta 
Miklós Attila, a szeminárium szervezője. 
Az előadás július 7-én 12 órától az edző-
teremben lesz, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel várnak; a belépés ingyenes.hí
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Néhány hete zajlanak az átalakí
tó munkálatok a Gyergyó szent
miklós főterét díszítő parkban, 
viszont a lakosság nem kis meg
lepetésére gyeptégla és virág
ágyások helyett fehér kaviccsal 
szórták le a teret.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Az elmúlt napokban egyre 
több gyergyószentmiklósi 
lakos adott hangot felhá-

borodásának, miután szembesült a 
ténnyel: az épülőben lévő főtéri park 
nem kivirágzik, hanem csaknem egy 
kőfejtőhöz kezd hasonlítani.

– Bíztunk benne, hogy ottho-
nos, színes kis parkot alakítanak 
ki, ahová a gyerekeket el lehet 
hozni a betonrengetegből, ahová 
majd leülhetnek az emberek, hogy 
élvezzék a napsütést, de tessék, egy 
kőbánya tárul a szemünk elé! – pa-

naszolta lapunknak egy, épp a fő-
téren sétáló, kétgyermekes anyuka. 
De olyan lakó is akadt, aki attól 
tart, a sétálóutcát megnyitják a 

forgalom előtt. A parkból valóban 
elszállították az évek óta üzemen 
kívül helyezett szökőkutat és he-
lyébe több sávban fehér kavicsot 

terítettek el. A parki munkálato-
kon dolgozók elmondták, a terv 
szerint ezen a részen már nem lesz 
gyepesítés, marad minden, ahogy 
látjuk. Kérdésünkre, hogy a főté-
ri park újjáépítése után mire szá-
míthatnak a lakók, Mezei János 
polgármester elmondta, kevésbé 
drasztikus a helyzet, mint ahogy a 
lakóknak első ránézésre tűnik.

– A park egy részéből rendez-
vényteret szeretnénk kialakítani, 
ahová áthelyezhetnénk többek 
között a művelődési ház előtti par-
kolóban szervezett rendezvénye-
ket. Egyelőre marad a kavics, de a 
későbbiekben járólapokkal rakjuk 
ki a sávokat, így lehet majd babako-
csival közlekedni, biciklizni. A park 
bal oldali része megmarad zöld-
övezetnek, padokkal, virágokkal, a 
pihenni vágyók számára – közölte 
a polgármester tegnapi sajtótájé-
koztatóján.

Mezei azt is elmondta, hogy 
a jelenlegi kopjafa helyére új szö-
kőkutat képzeltek el, több fát is 
kivágnak, helyettük viszont falá-
dákba ültetett virágok és facseme-
ték kerülnek majd.

– Az a hír, miszerint a Salamon 
Ernő Gimnáziummal szembeni 
sétálóutcát megnyitjuk az autósok 
számára, hogy egyirányú forgal-
mat alakíthassunk ki, sem fedi a 
valóságot – mondta a polgármes-
ter, hangsúlyozva: – Az elkövetke-
zőkben még inkább arra összpon-
tosítunk, hogy kizárjuk a Miron 
Cristea utcába betévedő sofőröket, 
és igazi sétálóutcává varázsoljuk 
sportszerekkel, pihenőkkel kiépít-
ve. Még csak az nem dőlt el, hogy 
a fiatal, izgága korosztály számára 
vagy inkább az idősek igényei sze-
rint rendezzük be – fűzte hozzá 
Mezei János, Gyergyószentmiklós 
polgármestere. 

RendezvénytéR a főtéRi paRkban

Zöldövezet helyett „kőbánya”?

RMdSz-eS többSégű tanácS gyeRgyóReMetén, vegyeS felálláSú gyeRgyóalfaluban

Bege László-Balázs a Gyergyói-medence legfiatalabb alpolgármestere 
Tizenöt tanácsos tette le az 
esküt gyergyóremetén, míg 
gyergyóalfaluban tizennégyen 
a tegnap délután tartott ala
kuló üléseken. Gyergyóremete 
frissen iktatott tanácsa újabb 
négy évre bakos József koráb
bi alpolgármesternek szavazott 
bizalmat, gyergyóalfaluban a 
25 éves bege lászló-balázs jo
gász személyében a gyergyói-
medence legfiatalabb alpolgár
mesterét választották meg.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 
Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Tizenhárom RMDSZ-es és 
két EMNP-s tanácsos tett 
esküt Gyergyóremetén, az 

önkormányzati testület tegnap 
délután megtartott alakuló ülé-
sén. A RMDSZ színeiben indult 
és negyedik mandátumot nyert 
Laczkó-Albert Elemér polgár-
mester mellett továbbra is Bakos 

József látja el az alpolgármesteri 
teendőket, egyöntetűen bizalmat 
szavazott neki az újonnan alakult 
tanács. A továbbiakban Laczkó-
Albert Elemér javaslatára öt szak-
bizottságot alakítottak: gazdasá-
gi, urbanisztikai, pénzügyi; me-
zőgazdasági, erdőgazdálkodási, 
turisztikai és természetvédelmi; 
egészségügyi, családi, gyermekvé-
delmi és szociális; tanügyi, ifjúsági 
és kulturális, valamint az ügyren-
di és jogi szakterületekben.

Laczkó-Albert Elemér immár 
negyedik alkalommal tett polgár-
mesteri esküt, majd azt követően 
beszédében kiemelte, hogy a válasz-
tások során elért 87 százalékos sza-
vazati fölényt nem elég megkapni, 
ki is kellett érdemelni, ugyanakkor 
kötelez is a következő időszakban.

– A kampányban azért küz-
döttünk, hogy dolgozhassunk. 
Az eredmények megtisztelnek, és 
egyben köteleznek is arra, hogy 
méltóképp járjunk el és képvi-
seljük Gyergyóremete lakossá-

gát. Tanulságokat kell levonni az 
elmúlt időszakok tévedéseiből, 
hogy ne kövessük el ismét ugyan-
azokat a hibákat. A következő 
négy évben csak a remetei ember 
számít. Változik a világ, nekünk is 
változnunk kell, de úgy, hogy ne 
veszítsük el önmagunkat, őrizzük 
meg az identitásunkat, hiszen a 
nemzetek Európáját kell szolgál-
juk helyi szinten is – hangsúlyoz-
ta a negyedszerre újraválasztott 
polgármester.

Vegyes felállású 
a tanács gyergyóalfaluban
Hat RMDSZ-es, két EMNP-s, 

öt MPP-s és egy független tanácsos 
foglalta el helyét Gyergyóalfalu 
döntéshozó testületében, mivel 
Gáll Szabolcs – aki tanácsosként is 
bejutó helyet szerzett a június 10-i 
helyhatósági választáson – pol-
gármesterként nem lehet tagja a 
tanácsnak. Így tizennégy tanácsos 
tett esküt arra, hogy legjobb tudá-
sa szerint szolgálja a közösséget.

Az alpolgármesteri tisztség 
betöltésére az RMDSZ és az 
EMNP tett javaslatot, előbbi 
Portik József korábbi alpolgár-
mestert jelölte, utóbbi a 25 éves 
Bege László-Balázs jogászt. Noha 
Gyergyóalfaluban nem lépett ko-
alícióra az MPP az EMNP-vel, 
Kovács László, az MPP frakció-
vezetője a jelölést követően beje-
lentette, hogy az alpolgármester 
megválasztásában Bege Lász-
ló-Balázst támogatják. A titkos 
szavazást meg kellett ismételni, 
ugyanis az első szavazás alkalmá-
val nem nyerte el a tanácsosok sza-
vazatainak többségét. A második 
körben egy szavazat különbséggel 
szerezte meg Bege László-Balázs a 
tisztséget ellenjelöltjével, Portik 
Józseffel szemben.

– Ha a lakosság változtatni 
akar egy helyzeten, akkor ezt 
képes megtenni – hangsúlyozta 
székfoglaló beszédében Gáll Sza-
bolcs függetlenként mandátu-
mot szerzett polgármester. Mint 

mondta, a lakosság akaratát tisz-
teletben tartva, tudásával és min-
den igyekezetével azon lesz, hogy 
a község javát szolgálja.

A gyergyóalfalvi tanács ala-
kuló ülésén jelen lévő Cristina-
Augusta Urzică prefektust kissé 
meglepte a fiatalítás, amellett, 
hogy jókívánságait fejezte ki a 
döntés mellett, kijelentette, hogy 
a legfiatalabb vezetőpáros iktatá-
sán vehetett részt.

– Ne feledkezzünk meg ar-
ról sem, hogy az infrastruktúra 
szempontjából Gyergyóalfalu a 
Gyergyói-medence és talán az 
egész Hargita megye legjobban 
álló települése, ami az előző önkor-
mányzat munkáját dicséri – emel-
te a beiktatáson részt vevő Petres 
Sándor, Hargita Megye Tanácsá-
nak alelnöke. Petres amellett, hogy 
megköszönte az előző önkormány-
zat munkáját, emlékeztetett arra 
is, hogy mindennek aktív részese 
volt a tragikusan elhunyt Csala 
Zsolt alpolgármester is.

Munkások dolgoznak a parkban. Rendezvénytér készül fotó: miklós réka

gyergyó



Az utóbbi hetekben több magyar-
országi történész is megfordult 
Csíkszeredában. L. Balogh Béni 
történész-levéltáros Kis magyar 
világ: Észak-Erdély és Székelyföld 
1940–1944 között címmel tartott 
előadást, Ablonczy Balázs, a pá-
rizsi magyar intézet igazgatója 
hasonló témában, A visszatért Er-
dély címmel értekezett az 1940–
1944 közötti időszakról. Mind-
ketten lapunknak is nyilatkoztak.  
L. Balogh Béni temesvári születé-
sű, Esztergomban élő levéltáros 
több szállal – többek között csík-
szeredai felesége révén – is kötő-
dik az Erdély-kérdéshez.

– Úgy tudom, korábban elsősor-
ban a két világháború közötti ma-
gyar–román kapcsolatokkal, illetve 
a második bécsi döntés utáni Dél-Er-
déllyel foglalkozott. Az észak-erdélyi 
„kicsi magyar világ” kutatása korábbi 
munkájának elengedhetetlen folyta-
tása volt?

– Így is tekinthetjük. A tíz évvel 
ezelőtt itt, Csíkszeredában megjelent 
könyvemben az 1940. augusztus 30-
án kihirdetett második bécsi döntés 
politikai-diplomáciai történetét dol-
goztam föl, a döntés előzményeit és 
következményeit. A tavaly kiadott 
angol nyelvű, az 1940−1944 közötti 
magyar−román kapcsolatokat és a 
kisebbségi kérdést tárgyaló monog-
ráfiám megírása során pedig még kö-
zelebb kerültem a Magyarországhoz 
visszacsatolt Észak-Erdély kérdésé-
hez. A bécsi döntés után továbbra 
is Romániához tartozó Dél-Erdély 
története pedig már családi kötő-
déseimnél fogva is érdekelt, hiszen 
mind anyai, mind apai ágon dél-
erdélyi vagyok: édesanyám tordai, 
édesapám pedig temesvári születésű. 
A nagyszüleim és a szüleim elbeszé-
léséből gyermekkoromban így min-
dig visszaköszönt a Ion Antonescu 
uralma alatt megélt dél-erdélyi ma-
gyar kisebbség sorsa, ami még az azt 
megelőző 22 éves elnyomásnál is 
sokkal rosszabb volt.

– Az utóbbi években egyre több 
kiadvány jelent meg ebben a témá-
ban, avatott vagy kevésbé szakava-
tott szerzők tollából. Egyre inkább 
divattá vált a „kicsi magyar világgal” 
foglalkozni. Mennyire födik egymást 
ezek a kutatások? Mennyire lehet újat 
mondani?

– Valóban reneszánszát éli ez 
a téma, ami részben azzal is ma-
gyarázható, hogy a rendszerváltás 
előtt Romániában tilos volt pozití-
vumot mondani erről a korszakról, 
és Magyarországon sem tartozott 
a „divatos” kutatási témák közé. A 
magyarországi történetírásban Bár-
di Nándor vezetésével a kilencvenes 
években tűnt fel egy olyan új irány-
zat, amely az 1938–1941 között 
visszacsatolt területek kérdését ál-
lította középpontba. Észak-Erdély 
kutatásában a tatabányai Limes 
című folyóirat néhány éve megje-
lent, Bárdi által szerkesztett temati-
kus száma jelentette a fordulópon-
tot. Az ott megjelent tanulmányok 
összegezték addigi tudásunkat, és új 
kutatási szempontokat vetettek föl. 
Jelentős mérföldkő volt Ablonczy 
Balázs tavaly kiadott, A visszatért 
Erdély című könyve is. Ez remélhe-
tőleg eljut majd a szélesebb olvasó-
közönséghez, és kiegyensúlyozott 

szemléletével jótékony irányba 
befolyásolja a téma iránt érzékeny 
erdélyi és magyarországi közgon-
dolkodást. A csíkszeredai Oláh 
Sándort is mindenképpen meg kell 
említenünk, aki tanulmányaiban 
és eddig megjelent könyveiben a 
magyar kormányzat székelyföldi 
fejlesztési politikáját, Csík és Ud-
varhely vármegyék modernizáció-
ját vizsgálta az 1940−1944 közöt-
ti időszakban. A fenti kutatások 
mindegyike úttörő jellegű a maga 
területén. Nem átfedik, hanem ép-
pen ellenkezőleg, kiegészítik egy-
mást. Összerakva az eddigi eredmé-
nyeket, viszonylag koherens képet 
nyerünk a „kicsi magyar világról”. 
Ráadásul a romániai levéltárakban 
a kilencvenes évek közepe óta újabb 
és újabb irategyüttesek válnak kutat-
hatóvá. A témáról tehát még mindig 
sok újat lehet írni, és nemcsak a ma-
gyarországi levéltárak adatai alapján, 
mint eddig. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a korábbinál ma több rész-
kérdést tudunk feltárni, és az egész 
korszakot is sokkal árnyaltabban 
látjuk. Persze, nagyon fontos, hogy 
a levéltáros vagy a történész miként 
dolgozza föl a feltárt anyagot, és 
milyen a hozzáállása: tárgyilagos-
ságra törekszik-e, tehát arra, hogy 
elfogulatlanul vizsgálja a korabeli 
eseményeket, vagy pedig valamiféle 
ideologikus, propagandisztikus cél 
vezérli-e. Véleményem szerint ez 
utóbbi nem helyeselhető, bár mos-
tanában − sajnos − a szakmában is 
egyre többször találkozunk ezzel a 
hozzáállással. A történész igyekez-
zen minél elfogulatlanabb lenni, és 
ne próbálja a múltat megmásítani 
saját, előre kialakított szempontjai 
vagy éppen előítéletei alapján.

– A román–magyar kapcsolatok 
egyik neuralgikus pontja máig a XX. 
századi területváltozásokat kísérő at-
rocitások kérdése. Mi volt a korabeli 
magyar vezetés álláspontja az észak-
erdélyi románokkal való bánásmódot 
illetően?

– Teleki Pál miniszterelnök még 
a honvédség bevonulása előtt arra 
figyelmeztette az észak-erdélyi ka-
tonai közigazgatás kijelölt vezetőit, 
hogy az erdélyi embereket, legye-
nek akár magyarok, akár románok, 
mindennél jobban becsüljék meg. 
Óva intett mindenkit attól, hogy 
az erdélyi románságban ellenséget 
lásson, fölényeskedjen vele, vagy 
kicsinyes bosszúra vetemedjen. Te-
leki az ún. Szent István-i, viszonylag 
türelmes nemzetiségpolitikát és 
az erdélyi népek megbékélésének 
szükségességét hirdette. Ez az elkép-
zelése azonban nem valósult meg, 
mivel az 1940. november 26-ig 
fennálló katonai közigazgatás, élén 
Werth Henrik vezérkari főnökkel, 
teljesen alkalmatlannak bizonyult a 
nemzetiségi kérdés tapintatos keze-
lésére. A vezérkar a román lakosság-
gal szembeni kemény fellépés híve 
volt, és nem tartotta időszerűnek 
Teleki nemzetiségpolitikai elve-
it. Így már a bevonulás során igen 
súlyos románellenes atrocitásokra 
került sor a Szilágy megyei Ipp és 
Ördögkút helységekben, továbbá 
Zilahon, Bánffyhunyadon, majd 
később a mezőségi Omboztelkén 
és Vasasszentgothárdon. Ezenkívül 
tömegesen internáltak embereket, 
köztük igen sok románt. Maga Te-
leki is jóvátehetetlenül nagyot hibá-
zott, amikor elveszítette türelmét, és 
a retorzió eszközéhez nyúlt. 1940. 
október 4-én ugyanis, válaszként 
a Romániában maradt magyarok 
fokozódó üldözésére, úgy rendelke-
zett, hogy az észak-erdélyi városok-
ból százával utasítsák ki a románo-
kat, főleg az értelmiségieket. Ezzel 
megkezdődött az ún. kölcsönösségi 
nemzetiségi politika, amely 1944 
augusztusáig a két kormány kisebb-
ségpolitikájának legfőbb jellemzője 
maradt.

– Mennyire feldolgozott, lezárt 
ennek a vetületnek a kutatása? Ho-
gyan lehet feldolgozni? Vagy nem kell 
emlegetni? 

– A magyar történettudomány 
már a 60-as évek végétől igyekezett 
tárgyilagosan, kritikusan és önkri-
tikusan feltárni az 1940 őszén tör-
ténteket. Ez a munkálkodás − pél-
dául Illésfalvi Péter hadtörténész 
kutatásainak köszönhetően − ma is 
folytatódik. Semmi értelme nincs 
letagadni vagy elhallgatni a román-
ellenes atrocitásokat, mint ahogy 
beszélni kell a dél-erdélyi magyarok 
1940−1944 közötti üldözéséről is.

– Van-e párbeszéd magyar és ro-
mán történészek között e téren?

– A korabeli román propaganda 
mérhetetlenül felnagyította és eltú-
lozta a magyar atrocitásokat. Az ak-
kori román közbeszédben és a sajtó-
ban uralkodó toposzok a magyarok 
„ázsiai barbárságáról”, a „horthysta 
bandák” által elkövetett „több ezer 
barbár tettről” szóltak. E hamis téte-
leket aztán a nyolcvanas évek Romá-
niájában is lépten-nyomon harsogta 
a propaganda és a felülről irányított 
történetírás, amely szerint az atroci-
tások összefüggő rendszert alkottak, 
jól átgondolt, a románok „kiirtását” 
célzó magyar terv részét képezték. A 
román közvélemény, a publicisztika 
és a történetírás egy része mind a mai 
napig a román nép elleni szisztemati-
kus, előre eltervezett „népirtásként” 
tekint a bevonulásra és az ezt követő 
mintegy négyéves magyar uralomra. 
Ma már azonban román történészek 
tollából is születnek új, friss hangvé-
telű írások e tárgyban, a korábbinál 
sokkal elfogulatlanabb szemlélettel. 
Ezeket olvasva úgy tűnik, van re-
mény arra, hogy valós párbeszéd ala-
kuljon ki a témában jártas magyar és 
román szakemberek között, és tény-
legesen közeledjenek egymáshoz az 
álláspontok.

– Milyen – bármelyik fél részé-
ről történt – székelyföldi atrocitá-
sokról tud? 

– Budapesti levéltári adatok 
szerint szeptember 4-én, tehát a bé-
csi döntés kihirdetését követően, 
de még a bevonulás előtt a helybeli 
lakosság − nyilván, bosszúból a ko-
rábban elszenvedett sérelmei miatt 
− Csíkszentgyörgyön a román adó-
végrehajtót, Csíkszentmártonban 
a csendőrőrmestert ütötte agyon. 
A bécsi döntés ellen tüntető román 
vasgárdisták viszont még szeptem-
ber 1-jén, Brassóban agyonvertek 
egy székely legényt, és másnap is 
több magyart bántalmaztak. Ma-
gyarellenes incidensekre általában 
a bevonulás előtt került sor, míg a 
románok bántalmazására − a fenti 
két esetet kivéve − többnyire a be-
vonulás után. A nemrég elhunyt, 
egyébként csíksomlyói születésű ki-
váló író, Fodor Sándor írta 2005-ös 
életrajzi regényében, hogy a magya-
rokkal mindvégig korrektül viselke-
dő csíkszeredai görög katolikus pap, 
Vlad Izidor háza előtt a bécsi döntés 
után néhány nappal székely haris-
nyás fiatalok egy csoportja tüntetett. 
A tettlegességet valószínűleg csak 
a nagytekintélyű helyi képviselő és 
ügyvéd, Pál Gábor hathatós közbelé-
pése akadályozta meg, aki hazazavar-

ta a fiatalokat. Igaz, a magyar katonai 
hatóságok Vlad atyát (a görögkeleti 
pappal együtt) később kiutasították 
az országból. Sokkal tragikusabb 
sors várt a csíkszeredai − egyébként 
magyar identitású − zsidó lakos-
ságra, akiknek egy csoportját Éder 
Elemér huszárezredes, Csíkszereda 
város katonai parancsnoka 1940 
őszén előbb a magyar–román, majd 
miután ez sikertelennek bizonyult, 
a magyar–szovjet határon próbálta 
átdobni. Sokan közülük életüket 
vesztették az akció során. A többi 
csíkszeredai zsidó lakost először 
fokozatosan megfosztották életle-
hetőségeiktől, majd Magyarország 
német megszállását követően, 1944. 
május elején elszállították őket a sep-
siszentgyörgyi gettóba, onnan pedig 
a haláltáborokba.

– Foglalkozott-e külön Székely-
földdel, esetleg az adott korszak Csík-
szeredájával?

– Néhány évvel ezelőtt, amikor 
a készülő doktori dolgozatomhoz 
gyűjtöttem anyagot, a csíkszeredai 
levéltárban is kutattam. Elsősorban 
a magyar uralom idején keletkezett 
helyi katonai és polgári közigazgatás 
iratai érdekeltek. El kell mondanom, 
hogy a levéltár dolgozói nagyon szol-
gálatkészek voltak, és mindenben 
igyekeztek a segítségemre lenni. E 
néhány napos kutatástól eltekintve, 
Székelyföld és Csíkszereda történe-
tével nem foglalkoztam külön. Oláh 
Sándor és Ablonczy Balázs munkái-
ból tudom, hogy 1940−1944 kö-
zött a budapesti kormányzat kiemelt 
figyelmet fordított az addig elhanya-
golt Székelyföld felzárkóztatására, 
modernizálására, az itteni fejlesz-
tésekre. Tömérdek pénzt áldozott 
erre a célra, még a rendkívül nehéz 
háborús időszakban is. A fejlesztések 
eredményei az ipar, a mezőgazdaság, 
a közlekedés vagy a turisztika terüle-
tén máig hatóak.

– Ön elsősorban történésznek vagy 
levéltárosnak tartja magát?

– Kutató-levéltárosnak tartom 
magam. Próbálom a történészi mun-
kát összeegyeztetni a mindennapos 
levéltárosi feladataimmal.

– 1944 szeptemberében, menekü-
léskor jó néhány székelyföldi település 
levéltárát, dokumentumanyagát is 
elmenekítették a mai Magyarország 
területére, és nem került vissza. Mit 
tud erről? Van esélyük az egyes tele-
püléseknek, községeknek utánajárni, 
megtalálni saját iratanyagaikat? Lé-
tezik-e ezekről valamilyen központi 
kimutatás Magyarországon?

– A témában nem vagyok jártas, 
de azt tudom, hogy éppen egy évvel 
ezelőtt, amikor Bukarestben tartóz-
kodtam levéltári kutatáson, Gyulafe-
hérváron magyar és román levéltári 
vezetők együttműködési megállapo-
dást írtak alá az Erdélyre vonatkozó 
történeti iratok teljes körű feltárá-
sáról, számbavételéről és azok jegy-
zékeinek kétnyelvű kötetben való 
megjelentetéséről. Nem követtem 
nyomon, hogy azóta milyen lépé-
seket tettek, de az már önmagában 
véve is pozitív fejlemény, hogy meg-
van a kölcsönös jó szándék a kérdés 
rendezésére. Hosszabb távon éppen 
ezért optimista vagyok.

Daczó Katalin
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Kirándulás a tordai sóbányához

Épített örökségünk nyomában 

hargitanépe

Hargita Megye Tanácsa 
2012-es pályázati kiírásai-
ra reagálva a csatószegi Ko-

lo nics István Művelődési Egyesület 
és az Endes József Általános Iskola 
csatószegi tagozata pályázatot adott 
be Kirándulás a tordai sóbányához 
címmel. Az ifjúsági tevékenységeket 
támogató programban nyert pályá-
zatunk és a kirándulás lebonyolítá-
sához Hargita Megye Tanácsa 1800 
lejjel járult hozzá. 

A programot 2012. június 15-én 
bonyolítottuk le közös kirándulás 
formájában, amelyen részt vettek a 
csatószegi Endes József Általános Is-
kolához tartozó óvodások, az I–IV. 
osztályos tanulók, a pedagógusok, 
a Kolonics Egyesület, valamint a 
Kankalin Ifjúsági Néptánccsoport 
néhány tagja.

Programunk a következőképpen 
alakult:

6.00 órakor indultunk a csa tó-
szegi kultúrotthon előtti térről, 9.00 
órára érkeztünk Marosvásárhelyre, 
ahol elfogyasztottuk a reggeli szend-
vicseinket, 10.00 órakor elindultunk 
Marosvásárhelyről, 11.30-ra meg-
érkeztünk a tordai sóbányához. A 
sóbánya látogatása után átmentünk 
a Tordai-hasadékhoz, és az esti órák-
ban érkeztünk haza Csatószegre.

A kirándulásunk sikeres volt, na-
gyon szép élményben volt részünk. 
A Phare EU-s pályázattal felújított 
tordai sóbánya földöntúli szépsége 
elvarázsolt bennünket. Osztom az 

egyik II. osztályos kisdiák vélemé-
nyét: „Úgy érzem magam, mintha 
mesében lennék…” vagy mintha a jö-
vőben, egy földön kívüli városban… 
Köszönjük Hargita Megye Tanácsá-

nak a támogatást, nagy segítség volt 
számunkra!

Szamosközi Csilla, 
Kolonics István Művelődési 

Egyesület, Csatószeg

2012. június 19-én a Gyulafe-
hérvári Caritas Családsegí-
tő Szolgálat szervezésében a 

szentsimoni és csatószegi szépko-
rúak csoportjaival, közel ötvenen 
indultunk útnak, hogy egy tüzetes 
kultúrtörténeti, felfedezős, tartalmas 
napot töltsünk együtt.

A világörökség részét képező 
Segesváron tett látogatásunk után 
a Bethlen-család egyik legősibb bir-
tokát, a Dános községhez tartozó 
Keresden álló, XV. századi rene-
szánsz stílusú várkastélyt látogattuk 
meg. A vár építésének történetéről, 
államosításáról, visszaszolgáltatá-
sáról, a felújítási munkálatokról, és 
nem utolsósorban magáról a Beth-
len-család történetéről, szellemi 
hagyatékáról hallhattunk hasznos 

bemutatót, bejárhattuk a kastély zeg-
zugát, és azzal a reménnyel jöttünk 
el, hogy a bár lassú, de folyamatos 
felújítási munkák következtében pár 
év múlva régi díszében tündökölhet 
ez az egyedülálló várkastély.

Ezt követően Nagyszeben felé 
vettük utunkat, amely egykor az 
erdélyi szászok kulturális és kereske-
delmi központja volt, ugyanakkor 
Erdély kulturális fővárosa is. A közös 
ebéd után a felújított főtéren és kör-
nyékén sétáltunk, majd az 1700-as 
évek közepén a jezsuita szerzetesek 
által épített barokk stílusú templom 
hűvösében számos információból 
gazdagodtunk e híres város nevezetes 
épületeiről, történetéről. Ezt követő-
en a Brukenthal-palota egyedülálló 
festménygyűjteményét tekintettük 

meg, majd az evangélikus székesegy-
házzal zártuk a látogatásunkat. 

A kánikulában jól jött egy-egy 
fagyi, üdítő a főtéren, és lassan az 
„ide még vissza kell jönni” érzéssel 
utunkat hazafelé vettük. A hosszú 
út hamar eltelt, jó hangulatban nem 
volt hiány, amihez a szinte folya-
matos közös éneklések is nagyban 
hozzájárultak. Este tíz óra elmúlt, 
mire sok szép élménnyel, hasznos 
információkkal visszaérkeztünk 
Csatószegre, Szentsimonba. Ezúton 
fejezzük ki Hargita Megye Tanácsá-
nak köszönetünket, hogy az általuk 
nyújtott támogatással nagyban le-
csökkentek ennek a kirándulásnak a 
szállítási költségei.

Bíró Katalin,
Gyulafehérvári Caritas

hirdetéSek

Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozíciókra 
keres munkatársakat:

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓ

A munkakör leírása: gépjárművezetők irányítása, a fuvarfeladat vég-
rehajtásának folyamatos ellenőrzése.

Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 magyar és román nyelvtudás;
 felhasználói szintű számítógépes ismeretek;
 fuvarozás és szállítmányozás területén szerzett tapasztalat.

FUVAROZÁSI EGYSÉGVEZETŐ

A munkakör leírása: 70-80 fős egység (gépjárművezetők és fuvaro-
zási irányítók) napi szintű irányítása, az egység működésének optimális 
szervezése.

Elvárások:
 minimum középfokú végzettség;
 magyar és román nyelvtudás;
 operatív vezetői tapasztalat (minimum 1 év);
 fuvarozás és szállítmányozás területén szerzett tapasztalat.

Amit kínálunk: 
versenyképes jövedelem; fiatal, dinamikus csapat; karrierlehetőség.

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, küldje el önélet-
rajzát a cariere@waberers.com e-mail címre, megjelölve a címben a megpá-
lyázott munkakört. További információk a 0266–312071-es telefonszámon.



Az Európai Bizottság Statisz-
tikai Intézete, az EUROSTAT 
minap nyilvánosságra hozta a 
fogyasztási javak és a szolgál-
tatások múlt esztendei árszint-
jeit a tagországokban, illetve 
az Unió szintjén. Ebből többek 
között az derül ki, hogy  orszá-
gunk az egyik „legolcsóbb” az 
Unión belül, s ennél már csak 
Bulgáriában „jobb a helyzet”. A 
statisztika szerint a fontosabb 
árucsoportok majd mindegyi-
ke esetében alacsonyabbak a 
kiskereskedelmi árak, mint az 
Unió többi országában, kivételt 
csupán az elektronikus beren-
dezések (számítógép, laptop 
stb.) képeznek, amelyek mife-
lénk drágábbak, mint másutt, 
illetve azok hazai átlagára meg-
haladja az uniós átlagot. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Első látásra örvendeni le-
hetne ennek a statisztiká-
nak, hisz arra a következ-

tetésre juthatnánk, hogy orszá-
gunkban az áruk nagy többsége 

olcsóbb, mint az Unió más or-
szágaiban, illetve az átlagár ala-
csonyabb, mint az uniós átlag. 
Nézzük meg a számadatokat: az 
uniós átlagárhoz képest a romá-
niai átlagár 40 százalékkal ki-
sebb. Az élelmiszerek esetében 
a különbség 32 százalék Romá-
nia „javára”, a szeszes italok és 
a dohányféleségek esetében 34 
százalék, a ruhaneműk esetében 
7 százalék, a járművek esetében 
12 százalék, a vendéglátó-ipari 
szolgáltatások átlagos díjszabá-
sa pedig fele az uniós átlagnak. 
Csupán az elektronikai árucik-
kek drágábbak, azok átlagára 
5 százalékkal haladja meg az 
uniós átlagot. Bulgáriában tű-
nik még jobbnak a helyzet, mint 
Romániában, lévén hogy ott az 
átlagárak még alacsonyabbak, 
mint az uniós átlagok. Az Uni-
ón belül legdrágábban lehet vá-
sárolni Dániában, ott az átlagár 
42 százalékkal haladja meg az 
uniós átlagot, a járművek eseté-
ben pedig el egészen 67 százalé-
kig. Nem tekinthető olcsónak 
Svédország, Finnország és Lu-

xemburg sem, amelyek esetében 
ugyancsak jelentős mértékben 
magasabbak az átlagárak, mint 
az uniós átlagok. 

Az országos átlagárak, va-
lamint az árucsoportonkénti 
átlagárak tekintetében nagy a 
szórásmező, s ez jobbára azzal 
magyarázható, hogy különbség 
mutatkozik az adóterhek tekin-
tetében, s mikor ezt állítjuk, 
mindenekelőtt az áfa és a jövedé-
ki adó szintjeire utalunk. Romá-
niában például jóval olcsóbbak 
a szeszes italok és a dohányáru, 
mint másutt, legalábbis egyelőre, 
s ez azzal magyarázható, hogy a 
jövedéki adó szintje jóval alacso-
nyabb. 2013-ban már másképp 
lesz, lévén, hogy a jövedékiadó-
szintek tekintetében országunk-
nak is „fel kell zárkózni”. 

Egy az ár, 
és más a vásárlóerő
A most nyilvánosságra hozott 

statisztikával is valahogy úgy va-
gyunk, mint azzal a közmondás-
sal, mely szerint nem minden 
arany, ami fénylik. Lehet, hogy 

Gazdaság
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Nem minden arany, 

> A „� skális felszabadulásnap” Ro-
mániában június 23-a. A New Direction 
Alapítvány kielemezte az Európai Unió 
tagállamainak azon napját, amikor az ál-
lampolgárok számára fordulópont követ-
kezik be: mikortól nem kell már az egész 
éves jövedelmükből állami adózások tör-
lesztésére költeniük bevételeiket, hanem 
azokat saját szükségleteikre fordíthat-
ják. Ez a „� skális felszabadulásnap” Ro-
mániában június 23-a. Az országban az 
adózási ráta 47%-os, amivel a 19. helyet 
foglalja el a növekvő sorrendű adózási 
ranglistán. Az EU-ban különben a leg-
kevesebb adót, illetéket és áfát a máltai-

ak � zetik be: ők április 11-ig dolgoznak 
azért, hogy megtermeljék a költségvetés 
iránti kötelezettségeiket. A másik véglet 
a belgáké: az ő határidejük, ameddig az 
államnak lerovandó összegek előterem-
téséért dolgoznak, augusztus 5.

> Idei terv: 3,1 milliárd euró uniós 
alapokból. A kormány 3,1 milliárd eurót 
akar lehívni az idén strukturális és kohéziós 
alapokból – derült ki a legutóbbi kormány-
ülésen. Leonard Orban (képünkön), az eu-
rópai ügyek minisztere kifejtette, hogy a 
korábbi, az Emil Boc által vezetett kormány 
idén 6 milliárd eurót szándékozott lehívni, 

ebből 3,5 milliárd eurót a strukturális és 
kohéziós alapokból, 2,5 milliárd eurót pe-
dig a mezőgazdasági ágazat által lehívható 
alapokból. Victor Ponta kormányfő azon-
ban kijelentette, a kormánynak nincsenek 
túl nagy esélyei arra, hogy idén 3,5 milliárd 
eurót hívjon le európai alapokból, mivel a 
Boc-kormány ez irányú becslése túl opti-
mista volt.  Románia évek óta küzd azzal 
a problémával, amelyet az uniós támogatá-
sok kihasználatlansága jelent. Ezen a téren 
egyaránt elmarasztalhatók a nagyvállalat-
ok, valamint kis- és közepes vállalkozások, 
általában a gazdasági cégek az ipar, mező-
gazdaság, szolgáltatások területéről.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

telefon: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
július 10-én 11 órakor Gyergyószentmiklós, Kárpátok 
utca 3. sz. alatt árverés útján eladja az adós KENDYKS-
PROD K� . (� skális lakhelye: Gyergyószentmiklós, 
Virág negyed, 49/E/12. szám, Hargita megye, � skális 
azonosító száma 17219766) tulajdonát képező követ-
kező ingóságokat:

Hűtős haszongépjármű MAN 10163/KOGEL, HR-11-KEN, 
gyártási év 1995 

22 000 lej

Hűtős haszongépjármű IVECO 29610/ECP, HR-10-KEN, 
gyártási év 2003 

25 000 lej

Összesen  47 000 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: a megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés esz-
közölhető a Csíkszeredai Kincstárnál megnyitott 
RO06TREZ3515067XXX002686-os folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei 
Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá 
be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy fel-
hatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a 
kereskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; 
a külföldi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat 
román nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek 
esetében a személyazonossági igazolvány másolatát; 
a � skális hitelezők által kibocsátott azon igazolást, 
amelyből kitűnik, hogy nincs adóhátralék. Továbbá a  
kitűzött időpontban és a megnevezett helyen szemé-
lyesen jelen kell lenni. 

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

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

Felkérik mindazokat, akik valamilyen jogot formál-
nának a szóban forgó ingóságokra, hogy arról az árve-
rést 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 2003/92-es kormányrendelet 
172–173-as szakaszainak előírásaival.

Megfelelően az újraközölt 2003/92-es kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

Bővebb felvilágosítás 
a 0266–207826-os telefonszámon.

Az eladási hirdetést 
2012. június 19-én kifüggesztették.

hargitanépe

Az uniós átlagárhoz képest a romániai átlagár 40 százalékkal kisebb FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD
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> Enyhén csökkent a romániai mun-
kanélküliségi ráta. Enyhén csökkent Ro-
mániában a munkanélküliségi ráta, amely 
az első negyedévben 7,7% volt - közölte 
kedden az Országos Statisztikai Intézet 
(INS). Az előző negyedévhez képest 0,1%-
kal csökkent a munkanélküliségi ráta, éves 
összehasonlításban viszont nem változott, 
2011 első negyedévében is 7,7% volt a mu-
tató. Idén január és március között 9,019 
millió volt a foglalkoztatottak száma, az ál-
lástalanoké elérte a 740 ezret. A 20 és 64 év 
közötti korosztály foglalkoztatottsági rátája 
62,3% volt, ami 7,7%-kal marad el az EU-
tagállamoktól elvárt 70%-os célértéktől. A 

munkanélküliség a fiatalok körében a leg-
magasabb, megközelíti a 24%-ot. Az INS 
nem az Országos Munkaerő-elosztó Hi-
vatalnál (ANOFM) bejelentett személyek 
száma szerint határozza meg a munkanél-
küliségi rátát, hanem az aktív és a foglalkoz-
tatott lakosság arányából vezeti ezt le. Az 
ANOFM szerint a romániai munkanélkü-
liségi ráta 4,56%-os, azonban az intézmény 
csak a regisztrált személyekkel számol.

> Több hitelt adott tavaly az OTP Bank 
Románia. Az OTP Bank Románia bruttó 
hitelállománya 15%-kal növekedett tavaly 
2010-hez képest. A lakossági szegmensnek 

12%-kal, a vállalatoknak 17%-kal több hi-
telt adott a bank, a teljes eszközállomány 
5%-kal csökkent. A pénzintézet kötelezett-
ségei 33%-kal apadtak a tavalyi év folyamán, 
az ügyfelek betétállománya eközben csak 
2%-kal zsugorodott. Az OTP csoportot a 
tőkemegfelelési mutató alapján a harmadik 
legstabilabb banknak nyilvánították Euró-
pában: ennek megfelelően a Romániában 
jelen lévő bankok közül az OTP rendelkezik 
a legerősebb mutatóval. „Idén is folytatjuk 
az óvatos fejlődést és mindent megteszünk 
azért, hogy a legmagasabb színvonalon elé-
gítsük ki ügyfeleink igényeit” – fogalmazott 
Diósi László, az OTP Bank Románia vezér-

igazgatója. 2011-ben a bank hat kisebb fiók-
ját nagyobbakkal vonta össze, így az ország-
ban jelenleg 100 OTP bankfiók működik. 
Emellett egyes fiókok áthelyezésre kerültek a 
költségek csökkentése, és a jobb piaci pozíció 
elérése érdekében. Az OTP bankkártyáinak 
száma tavaly Romániában meghaladta 200 
ezret: ez 20%-os növekedést jelent 2010-hez 
képest. Ezen belül a hitelkártya-szegmens 
bővülése viszonylag visszafogott, 9%-os 
volt. A bankkártyákkal végzett tranzakciók 
száma 31%-kal emelkedett az elmúlt évben. 
Egyébként a bank tavaly júniusban adta ki az 
első, cégeknek szóló hitelkártyáját, a VISA 
Business Silver kártyát.hí
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olcsó egy áru, mármint nemzet-
közi összehasonlításban vagy a 
statisztikák szerint, de a vásárló 
szempontjából megtörténhet, 
hogy a dolgok másként festenek. 
Nos, e tekintetben van, amin rá-
gódni: a hazai árakon jobbára 
az itt élőknek, az ország állam-
polgárainak kell vásárolniuk. 
Azok túlnyomó többsége pedig 
bérből él. Ha viszont a bérsta-
tisztikát nézzük, és az azt tartal-
mazta számadatokat viszonyít-
juk az árstatisztikához, akkor 
már másképpen fest a helyzet. 
E tekintetben ugyancsak nagy 
a különbség, de nem valakiknek 
a javára, hanem a vásárlóerő ro-
vására. Az uniós átlagbér 1950-
2000 euró körül van, Romániá-
ban pedig 490-500 euró körül. 
Ezek szerint az uniós átlag mint-
egy négyszerese a romániainak, 
ez pedig lesöpri az asztalról az 
átlagárak tekintetében megmu-
tatkozó kedvező differenciát. 
Ilyenképpen pedig nyugodtan 
állíthatjuk, hogy végeredmény-
ben – legalábbis a vásárlóerő 
szempontjából – mifelénk na-
gyobb a drágaság, mint az Unió 
számos országában. Végezzünk 
egy összehasonlítást Dániával, 
ahol a fogyasztási javak és szol-
gáltatások átlagára a legmaga-

sabb, 42 százalékkal haladva 
meg az uniós átlagot, a romániai 
átlagárnak pedig több mint két-
szerese. Igen ám, de Dániában az 
átlagos bruttó bér értéke 4900 
euró körül van, azaz tízszerese a 
romániainak, és két és félszerese 
az uniós átlagos bruttó bérnek. 
Ilyenképpen pedig a vásárlóerő 
tekintetében a kedvezőtlen árdif-
ferencia eltörpül a magas bérszint 
mellett. Említettük, hogy Finn-
országot és Svédországot sem 
sorolják az árak tekintetében az 
„olcsó” országok közé. Igen ám, 
de mindkét skandináv országban 
az átlagos országos bruttó bér 
meghaladja a 3300 eurót. 

Lehet, hogy vonzók a románi-
ai árak a külföldiek számára. Pél-
dául a vendéglátóipar árai, s ilyen-
képpen érdemes idelátogatniuk 
a külföldieknek. A gyakorlatban 
azonban e vonatkozásban is más-
ként festenek a dolgok. Az elmúlt 
évi statisztikai adatok szerint a 
külföldi turisták érdeklődése a 
vonzónak tűnő árak ellenére sem 
fokozódott. Ez esetben egy másik 
közmondás tűnik érvényesnek: 
olcsó húsnak híg a leve. Híg, mert 
gond van a szolgáltatások szín-
vonalával, a kínálat minőségével. 
Nem szeretnénk általánosítani, 
mert vannak kivételek is, de tény, 

hogy az ország nemigen képes 
hasznot húzni az olcsó turisztikai 
kínálatból. Ez megmutatkozik a 
turisztikai szektor már-már elha-
nyagolható „szerepvállalásában”, a 
GDP alakulásában. 

Uniós átlag feletti 
jövedelmek
Az ár és a bérviszony csak 

egy szegmense a vásárlóerőnek. 
Mondjuk ezt, mert vannak olyan 
személyi kategóriák is, amelyek 
béren kívüli jövedelmeket is rea-
lizálnak, mint ahogy olyanok is, 
amelyek másabb jövedelmekből 
élnek. A becslések szerint az or-
szág lakossága mintegy 10 száza-
lékának jövedelmei meghaladják 
akár az uniós átlagszinteket is. 
Természetes, hogy az ő esetükben 
másabb a vásárlóerő is. Ugyanak-
kor van egy olyan kategória, ne-
vezetesen a nyugdíjasoké, amely 
esetében még rosszabb a hely-
zet, számukra egyes áruféleségek 
árai már-már elérhetetlenek. És 
ennek kapcsán hadd említsük 
azt is meg, hogy ugyancsak egy 
Eurostat által készített felmérés 
szerint, Románia lakosságának 
közel 46 százalékát veszélyezteti 
az elszegényedés kockázata. Míg 
ez az arány uniós szinten alig 27 
százalék.

 hirdetések

Ingyenes megújulóenergia-
tanácsadás a megyeházán 

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

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

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

> Román labdarúgás. Pert nyert 
Craiova a Román Labdarúgó-szövet-
ség (FRF) ellen: a bukaresti közigaz-
gatási bíróság tegnap felfüggesztette 
a FRF korábbi döntését, miszerint 
kizárja tagjai sorából a Craiovai U-t. 
Az ítélet megfellebbezhető. A román 
szakszövetség tavaly júliusban döntött 
első fokon az oltyán csapat kizárásáról, 
és a határozatot májusi közgyűlésén 
jogerőre emelte. A FRF arra hivatkoz-
va oszlatta fel tavaly nyáron az akkor 
az élvonalból kiesett egyesületet, hogy 
jelenlegi tulajdonosa, Adrian Mititelu 
nem hajlandó beszüntetni a szövet-

ség ellen indított polgári pereket. Az 
üzletember tovább harcolt igazáért: 
ősszel a korrupcióellenes ügyosztály 
is az ügy mellé állt, és vizsgálatot in-
dított, most pedig a közigazgatási 
bíróságon nyert pert a Dolj Megyei 
Tanács, amely szintén felkarolta a csa-
pat ügyét. Mititelu szerint ez csak az 
első ütközet megnyerése, és nem elég-
szik meg ennyivel: tegnap kijelentette, 
addig nem nyugszik, amíg a FRF nem 
kárpótolja anyagilag az elmúlt évben 
elvesztett 40 játékosa, illetve egyéb 
bevételek kiesése miatt, és a Craiovai 
U-t nem veszik vissza a Liga 1-be.

> Floorballtorna. Július 1-jén, va-
sárnap, nagypályás (5+1-es felállás-
sal) amatőr floorballtornát rendeznek 
Csíkszeredában, a városi sportcsar-
nokban. Az eseményre a szervezők 
10 csapatot hívtak meg : Black 69 
(Székelyudvarhely), Felcsík (Csíksze-
reda), Szépszem (Csíkszépvíz), Tusnád 
(Tusnád), Floorfaktor (Csíkszentkirály), 
Floorbulls (Székelyudvarhely), Barátok 
(Marosvásárhely), Suny (Csíkszereda), 
Pro street (Csíkszereda), Vékony Vad-
kan (Csíkszereda). A játékidő a cso-
portmeccsek alatt 2 x 12 perc lett 4 perc 
szünettel, míg az elődöntőben és a dön-

tőben 2 x 15 perc lesz a játékidő 5 perc 
szünettel.

> Labdarúgókat toboroznak. A Csík-
szeredai VSK labdarúgó szakosztálya folya-
matosan tartja edzéseit az új idényre, szívesen 
várja a sportolni szerető gyerekek jelentkezé-
sét. Az edzéseket 2003/2005-ben született 
gyerekeknek tartják hétközna pokon a sport-
csarnok melletti műfüves labdarúgópályán. 
Azon fiatalokat várják, akik egy társasághoz 
szeretnének tartozni, tanulnák a foci rejtel-
meit. Bővebb információt a szülők Incze 
Tibor edzőnél a 0744–507825-os telefon-
számon kaphatnak.hí
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Meghívást kapott Hetényi Zoltán 
az észak-amerikai profi jégkorong-
ligában (NHL) érdekelt Nashville 
Predators fiatal játékosokat fej-
lesztő táborába.

A24 éves válogatott kapus 
a tegnapi kezdés előtt el-
mondta: a meghívás min-

den bizonnyal annak szól, hogy az 
előző idényben a finn élvonalban 
szereplő Jokerit Helsinkiben, illetve 
annak tartalékcsapatában is jó telje-
sítményt nyújtott. „Nagy örömmel 
elfogadtam a Nashville meghívását. 
Igyekszem a fizikai felmérésen, majd 
egész a héten az összes jeges és nem 
jeges edzésen bizonyítani” – fo-
galmazott Hetényi. A Nashville az 
elmúlt időszakban az NHL egyik 
legjobban fejlődő csapata volt. Az el-
múlt szezonban a rájátszás első köré-
ben a patinás Detroit Red Wingset 
búcsúztatta, végül a következő 
körben esett ki. Olyan világsztárok 
erősítik a gárdát, mint például Shea 
Weber, Martin Erat, Ryan Suter vagy 
Pekka Rinne. A fiataloknak szerve-
zett fejlesztő táborban alapvetően a 
Predators 18–24 éves játékosai vesz-

nek részt, de meghívót kaphatnak az 
NHL-szerződéssel nem rendelkezők 
– mint például Hetényi Zoltán – is. 
A magyar játékossal együtt még egy 
cseh és egy svéd kapus tagja a tábor 
keretének. Az egyhetes kinn tartóz-
kodás minden költségét a nashville-i 
klub fedezi.

Októberben kezdődik
az új szezon
Október 11-én rajtol az észak-

amerikai profi jégkorongliga (NHL) 
új idénye, az első játéknapon négy 
mérkőzést rendeznek. A története 
első bajnoki címét szerző Los Ange-
les Kings október 12-én ünnepli kö-
zönségével a Stanley-kupa-sikert, a 
kaliforniai gárda ezen a napon játsz-
sza első hazai találkozóját a szezon-
ban. A hagyományos újévi, nyitott 
pályás, úgynevezett Winter Classic-
derbin két patinás múltú klub, a 
Detroit Red Wings és a Toronto 
Maple Leafs csap össze a Michigan 
Stadionban. Az All-Star hétvégének 
január 26-án és 27-én Columbus ad 
otthont. A csapatonkénti 82 mecs-
cses alapszakasz 2013. április 13-án 
zárul.

Hatodik alkalommal szervezték 
meg Székelyudvarhelyen a Szé-
kely udvarhely ért- ku pa elne ve-
zésű ifjúsági labdarúgótor nát. 
Az eseményen közel 80 csapat 
vett részt az ország különböző 
településeiről, de két magyar-
országi csapat is megmérette-
tett. A házigazda FC Szé kely ud
varhely csapatai több korosz-
tályban is remekeltek.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Mintegy nyolcvan ifjúsági 
labdarúgó-együttes vett 
részt a hétvégén megren-

dezett VI. Székelyudvarhelyért-
kupán. A találkozókat a városi 
stadionban, a farcádi, farkaslaki 
és nagygalambfalvi labdarúgópá-
lyán, valamint Székelyudvarhely 
műfüves pályáin (minifoci, sport-
csarnok melletti, a Bethlen Gábor 
Általános Iskolánál, a Septimia 
szabadidőközpontnál) rendezték. 
A gárdák az ország különböző 
részéről érkeztek, illetve két ma-
gyarországi – egy nyíregyházi és 
egy gödöllői – csapat is részt vett 
a tornán.

Botorok János, az esemény 
szervezője lapunknak elmondta: 
„Sikeres turnén vagyunk túl. A 
csapatok száma évről évre egyre 
gyarapodik. Remélem, hogy az 
elkövetkezendő években egyre 
színvonalasabb tornákat tudunk 
majd rendezni.”

A szervezők ezúton monda-
nak köszönetet Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának, Har-
gita Megye Tanácsának, Hargita 
Megye Ifjúsági és Sportigazgató-

ságának, továbbá a többi támo-
gatónak, akik hozzájárultak az 
esemény megszervezéséhez.

Eredmények
1998-as korosztály: 1. Brassói 

FC I., 2. Brassói FC II., 3. Nyírsuli 
(Nyíregyháza, Magyarország) ... 
7. FC Székelyudvarhely.

2000-es korosztály: 1. Maros-
vásárhelyi Kinder II., 2. Maros-
vásárhelyi Kinder I., 3. Nyírsuli 
... 5. FC Székelyudvarhely, 8. 
Szé kelyudvarhelyi ISK, 9. Szé-
kely udvarhelyi Roseal. Különdíj: 
gól király: Csergő Szilárd (FC Szé-
kelyudvarhely).

2001-es korosztály: 1. FC 
Székelyudvarhely, 2. Marosvásár-
helyi Kinder, 3. Nagyszebeni Alma, 
4. Csíkszeredai VSK. Különdíjak: 
legjobb játékos: Simó Csongor (FC 
Székelyudvarhely); gólkirály: Pál-
Pál Patrik (Csíkszeredai VSK).

2002-es korosztály: 1. LPS 
Piatra Neamţ, 2. FC Székely ud-
varhely, 3. Brassói FC. Különdíj: 
leg jobb kapus: Albert Hunor (FC 
Székelyudvarhely).

2003-as korosztály: 1. Ma ros-
vásárhelyi Kinder, 2. FC Szé kely-
udvarhely, 3. FC Szé kelyudvarhely 
... 5. Csíkszeredai VSK. Különdíj: 
gólkirály: Kettesdi Nimród (FC 
Székelyudvarhely).

2004-es korosztály: 1. Ma-
rosvásárhelyi Kinder, 2. Kolozs-
vári ISK, 3. FC Székelyudvarhely. 
Különdíj: leg jobb kapus: Csedő 
Hunor (FC Székelyudvarhely).

2005-ös korosztály: 1. Ma-
rosvásárhelyi SCM, 2. FC Szé-
kelyudvarhely, 3. Brassói Tampa, 
4. Székelyudvarhelyi ISK. Kü-
löndíjak: leg jobb játékos: Vanau 
Andrei (FC Székelyudvarhely); 
gólkirály: Dusinszki Szabolcs (FC 
Székelyudvarhely).

Színvonalas tornán vannak túl a szervezők. Összesen 202 találkozót rendeztek fotó: uH.ro

Rangos ifjúsági tornát rendeztek 
Székelyudvarhelyen

Szaladni jó

ACsíkszeredai Gentina SE – 
Városi Sportklub Csíksze-
reda atlétikai szakosztályá-

nak a célja az atlétika felkarolása és 
népszerűsítése a Csíki-medencében, 
az ifjúság egészséges életmódra való 
nevelése, valamint olyan sportolók 
kinevelése, akik képesek hazai és 
akár nemzetközi atlétikai versenye-
ken is kimagasló eredményeket el-
érni. A szakosztály sportolóinak a 

versenyeken mostanáig elért igen si-
keres eredményein felbuzdulva, arra 
ösztönözne más szaladni szerető sze-
mélyeket is, hogy csatlakozzanak a 
szakosztályhoz. A jelentkezés nyitott 
minden korosztály számára, akár 
még az ebben a sportágban beveze-
tő képzést igénylő kezdő személyek 
számára is. További tájékoztatást az 
érdeklődők a 0745–107618-as tele-
fonszámon kaphatnak.

Úszótábor
Idén is megszervezi a hagyo-

mányos úszótábort a szentegy-
házi termálfürdőn Straub Károly 
testnevelő tanár. 

Jelentkezni a 0266–217053-
as vagy a 0744–937310-es tele-
fonszámon lehet június 30-ig. 
Az első csoportnak július 1–7. 
között, míg a másodiknak július 
7–13. között tart a tábor.

Asztalitenisz mozgássérültek számára. Negyedik al-
kalommal szervezi meg a Sirály Mozgáskorlátozottak Egyesülete a 
nemzetközi asztaliteniszversenyt július 7–8. között. Az eseménynek 
a székelyudvarhelyi Fit Feel Szabadidőközpont ad otthont. Már 
számtalan éremmel büszkélkedhetnek a Sirály Mozgáskorlátozottak 
Egyesületének tagjai : nemcsak asztaliteniszben jeleskednek, hanem 
teniszben, valamint atlétikában is. Sámuel Cecília, az egyesület el-
nöke arról tájékoztatott, hogy a júliusi versenyre több mint hetven 
versenyzőt várnak. Közülük 53-an aktív sportolók. Az asztalitenisz-
versenyre 12 csapat jelentkezett: Galac, Lugos, Torda, Bukarest, 
Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Kolozsvár, Székelyudvarhely, 
Magyarországról pedig Pécs, Enyég és Szekszárd. Hargita Megye 
Tanácsa, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Fit Feel tá-
mogatásával létrejövő rendezvényre bárkit szívesen látnak, nem csak 
mozgáskorlátozottakat.  szöveg: antalfi józsef, fotó: kozma erzsébet



lakás

Költözés miatt, sürgősen ELADÓ 
egy garzonlakás a Tudor negyedben. 
Irányár: 45 000 lei. Telefon: 0753–
437922. (22134)

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

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, téglá
ból készült, felújított, déli fekvésű tömb
házlakás Csíkszeredában, a Nárcisz sétá
nyon garázzsal és pincével. Ára: 33 900 
euró. Telefon: 0723–648791. 

ELADÓ új családi ház 5 ár telekkel 
Csíkzsögödben. Ár megegyezés alap
ján. Érdeklődni a 0741–733568as te
lefonszámon. (22143)

ELADÓ teljes felszereltségű (bú
tor, víz, villany) hétvégi ház Szécseny 
40. szám alatt. Telefon: 0745–005190. 
(20078)

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

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját 
hőközponttal rendelkező tömbházlakás 
a Majláth Gusztáv Károly tér 1. szám 
alatt. Telefon: 0744–472619. (22146)

KIADÓ felújított 2 szobás 
tömbházlakás Csíkszeredában. Tele
fon: 0743–091408.

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 54. 
szám) 450 m2es területen fekvő ház 
központi fűtéssel és garázzsal. Telefon: 
0746–065190.

ELADÓ Csíkszeredában, a Testvéri
ség sugárúton 2 szobás, teljesen felújí
tott, kívülbelül szigetelt lakás. Telefon: 
0751–085805.

telek

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

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ 
Csíkszereda környéki mezőgazdasá
gi területre egy Brassói úti 1400 m2
es beltelek. Telefon: 0372–799600, 
terulet1400nm@gmail.com.

jármű

ELADÓ 2004es évjáratú, 1,2 benzi
nes, Euro 4es Opel Corsa sok extrával. 
Szép állapotban, 56 800 kmben, fris
sen behozva. Telefon: 0722–967539.

ELADÓ 2005ös évjáratú, 1,3 dízel, 
Euro 4es, 2+1 ajtós Opel Corsa  sok 
extrával, szép állapotban. Csere is ér
dekel. Telefon: 0741–534730.

ELADÓ 2004es évjáratú Volkswagen 
Passat, kombi, dízel, 131 lóerős, tiptronic
váltós, jó felszereltséggel, saját tulajdon
ban. Telefon: 0745–906527. (22128)

ELADÓ kétéves, 49 cm3es, D4S 
automata, négykapcsolásos robogó, 51 
620 kmben, vizsgával. Telefon: 0724–
346505. (22109)

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

ELADÓ 2002es évjáratú Suzuki 
GSXR 600as motorbicikli 2013. má
jus 25ig érvényes műszakival. Tele
fon: 0745–816907. (22144)

vegyes

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

ELADÓK fajtiszta kuvasz kisku
tyák kitűnő szülőktől. Telefon: 0745–
382884. (21142)

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

ELADÓ német gyártmányú, 220 
Vos, 2000 Wos, benzines áramfej
lesztő. Telefon: 0743–915574.

ELADÓK: Renault Megan és Skoda 
Octavia combi  tetőcsomagtartó. Tele
fon: 0722–533027.

ELADÓ 450 literes, 10 méter szé
les permetező. Ára 1700 lej. Telefon: 
0721–890987. (22145)

szolgáltatás

VÁLLALJUK területek felmérését, 
telekkönyvezését, megosztását, ala
pok kitűzését és teljes körű ügyinté
zését. Telefon: 0722–967539.

VÁLLALUNK teljes körű lakás
felújítást és kőmű ves mun kálatokat: 
külsőbelső szigetelés és festés, 
nemesvakolatok felhordása, gipsz
kar tonszerelés, lambériázás, sza lag
parkettázás, csempézés, üvegmoza
ikozás, házépítés, régi házak, tetők 
felújítása, tetőterek szigetelése és be
építése. Jó minőség garanciával. Vál
laljuk a teljes anyagbeszerzést. Telefon: 
0721–767651, 0749–037559. www.
albertconstruct.ro

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

Dr. Mátyás Ferenc fülorrgégész 
szakorvos rendel Székely ud var helyen, 
a Templom utca 7. szám alatt, hét
főnként 16 órától. Előjegyzés a 0744–
269708as telefonszámon.

Szőnyegmosást VÁLLALOK Csík
szeredában. Telefon: 0748–376959.

állás

A dinamikusan fejlődő Gutenberg 
Nyomda tördelőszerkesztő munkatár
sat KERES. Szakmai tapasztalat előnyt 
jelent. Fényképes önéletrajzát fize
tésigény megjelölésével az office@
gutenbergart.ro email címre várjuk.

Csíkszeredai autószervizbe ta
pasztalattal rendelkező autószerelőket 
ALKALMAZUNK. Amit ajánlunk: tel
jesítményarányos, felső határ nélküli 
bérezés, fiatal csapat, kiváló szakem
berek, minden igényt kielégítő mun
kakörülmények. Önéletrajzokat a Gold 
Auto Center szervizbe kérjük eljuttatni 
július 15ig,  Csíkszereda, Brassói út 
9/A szám alá (a MOL benzinkút mel
lett). Telefon: 0744–563880. 

megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
június 27re,

BEKE ERZSÉBET

halálának első évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. június 
28án, 18 órakor lesz a nagytusnádi 
templomban. Emléke legyen áldott, 
nyugalma csendes! A gyászoló csa
lád. (22140).

részvétnyilvánítás

A Márton Áron Gimnázium veze
tősége és munkaközössége őszinte 
részvétét fejezi ki Kósa Mária labo
ránsnőnek édesanyja elvesztése fö
lött érzett fájdalmában.
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Az Országos Réz, Arany és Vas Minvest Rt.
Balánbányai Fiókja

Balánbánya, Bánya utca 1. szám, bejegyezve a Kereskedelmi Törzs-
könyvbe J19/31/1990-es szám alatt (CUI RO11418778), a 
Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. (Iaşi, Nicolina 
sétány 82. szám) jogi felszámoló révén – képviselve a Hargita megyei 
Törvényszéknél lévő 2139/96/2007-es ügycsomóban 2009. febru-
ár 16-án meghozott 272-es határozat alapján kinevezett Mititelu 
Corneliu által – nyílt árverésen eladja az adós cég aktíváit. Erre az 
árverésre a 2006/85-ös törvény előírásai, valamint a hitelezők 2011. 
november 11-i ülésének határozata alapján kerül sor.

11 órakor – Az eladásra kerülő ingó és ingatlan javak névjegy-
zéke megtalálható a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjának székhe-
lyén, valamint megtekinthető a jogi felszámoló honlapján (www.
insolventa.ro).

Az árverést a jogi felszámoló, a Management Reorganizare 
Lichidare Iaşi S.P.R.L., által megválasztott székhelyen tartják, neve-
zetesen Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 32–34. szám alatt 2012. jú-
lius 2-án 11 órakor, és arra a fizetésképtelenségi eljárásra vonatkozó 
2006/85-ös törvény előírásaival, valamint a hitelezők 2011. novem-
ber 11-i közgyűlésének a határozataival összhangban kerül sor.

Az eladásra kerülő javak megtekinthetők programálás és egy 
meglátogatási protokollum aláírása alapján, amelyben szerepel a 
bizalmassági kikötés is. A programálás céljából az ajánlattevőknek 
a 0232–212231-es faxszámon kell bejelentkezniük vagy e-mailen a 
iasi@insolventa.ro címen.

Bővebb felvilágosítás a Minvest Rt. Balánbányai Fiókjá-
nál, a 0744–610058-as telefonszámon (Szász László igazgató) 
vagy a Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L.-nél 
a 0232–212231-es, 0232–243864-es és a 0755–132471-es te-
lefonszámokon.

A BIOKOZ CHAMPION Kft. 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez az Ökológiai rendszerű gombate-
nyészet létesítése megnevezésű tervét Gyergyóditró község területén, 
a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt munkanapokon 8–16 óra között, 
valamint a Biokoz Champion Kft. székhelyén, Kakszentmárton 
község, Szatmárudvari település, Fő utca 108. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43. 
szám alatt. Telefon: 0266–371313; fax: 0266–310041.

A CSÍKMENASÁGI 
KÖZBIRTOKOSSÁG
nyílt árverést hirdet 

391 m3 lábon álló fenyőfa 
értékesítésére a Vasand nevű 
beerdősödött legelőtestről.
Az árverés helyszíne a Csíki 

Magánerdészet székhelye, Csíksze-
reda, Haladás utca 16. szám. Idő
pont: 2012. június 29., 13 óra.

Bővebb információk a 0722–
385463-as vagy a 0266–331795-ös 
telefonszámokon. 

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai uniós 

szakmunkák,  
segédmunkák  

hölgyeknek, uraknak! 

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

Elmentél messzire, távol a világtól,
De szívünkben 
az emléked örökre lángol.

Fájó szívvel em
lékezünk 2001. június 
27re,

GÁL LÁSZLÓ

halálának 11. évfordulóján. Nyugal
ma legyen csendes! Szerető család
ja – Csíkszentgyörgy és Csíkszere
da. (22129)

Elmentél tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben itt élsz 
és örökre itt maradsz!

Fájó szívvel em
lékezünk 2012. május 
14re,

özv. PÉTER GIZELLA
szül. Aranyos

halálának 6. hetén. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise június 28án 
19 órakor lesz a Millenniumitemp
lomban. Emlékét örökre szívünkben 
őrizzük! Gyászoló szerettei. (22137)

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 rend-

szerek ismerete;
◆ határozott fellépés, ügyfél-

centrikus hozzáállás.
Amit ajánlunk:

◆ versenyképes jövedelem;
◆ utazási lehetőség.

Jelentkezni:
fényképes önéletrajzzal 

június 29-ig 
a Fenyő Szálló titkárságán.



A világbajnoki és Európa-bajnoki 
címvédő spanyol válogatott, illet-
ve a portugál együttes találkozik 
egymással a lengyel–ukrán kö-
zös rendezésű labdarúgó-Eb első, 
mai elődöntőjében, Donyeckben.

Vicente del Bosque spanyol 
labdarúgó-válogatottja a 
harmadik olyan csapat le-

het, amely címvédőként döntőbe 
jut a kontinensviadalon; 1964–ben 
a Szovjetunió, 1976–ban pedig az 
NSZK csapata hajtotta végre ezt a 
bravúrt, igaz, a fináléban mindkét 
gárda elbukott. A nemzetközi sajtó-
ban kisebb port kavart a spanyolok 
negyeddöntős alakítása, ugyanis a 
klasszikus csatár nélkül felálló ibéri-
aiak úgy nyertek 2–0–ra a franciák 
ellen, hogy a kilencven perc jelen-
tős részében a középpályán – vagy 
még hátrébb – járatták a labdát. 
„Bármit is mondjanak az emberek, 
nem hiszem, hogy megváltoznánk 
– nyilatkozta a franciák elleni ösz-
szecsapáson századik válogatottsá-
gát két góllal ünneplő Xabi Alonso. 
– Akárki is legyen az ellenfél, mi 
mindig ugyanabban a felfogásban 
lépünk pályára. Cristiano Ronaldo 
játéka természetesen ezt kissé 
módosíthatja, de megpróbálunk 
csapatként küzdeni, ugyanis ez a 
legjobb módja annak, hogy vala-
kit megállítsunk.” A spanyoloknak 
ezúttal is lehet egy jubilálójuk: ha 
győznek, kapusuk, a csapatkapi-
tány Iker Casillas 100. sikerét ünne-
pelheti a nemzeti csapattal.

A Real Madridban futballozó 
Ronaldo gyakorlatilag egyszemé-
lyes támadósorként funkcionált 
a csehek elleni negyeddöntőben, 
amelyet az ő fejesgóljával nyertek 

meg a portugálok, akik a 2004–es, 
hazai rendezésű kontinensviadal 
után harcolhatják ki ismét a finálé-
ba kerülést. „Gólt szerzett, és több 
helyzete is volt, de úgy gondolom, 
nem szabad a csapatunkat egyetlen 
futballista játéka alapján megítél-
ni” – mondta Paulo Bento, a por-
tugálok szövetségi kapitánya.

A két válogatott eddig összesen 
34 alkalommal találkozott egymás-
sal, a spanyolok 16, a portugálok 
hat alkalommal diadalmaskodtak. 
Legutóbb két évvel ezelőtt, egy ba-
rátságos mérkőzésen Lisszabonban 
4–0-s portugál siker született. Tét-
mérkőzésen a 2010-es dél–afrikai 
világbajnokságon játszott egymás 
ellen a két gárda. Akkor a spanyo-
lok 1–0–ra nyertek Villa góljával a 
nyolcaddöntőben.

A várható kezdőcsapatok
Spanyolország: Casillas – 

Arbeloa, Piqué, Ramos, Jordi Alba 
– Xabi Alonso, Xavi, Busquets – 
Iniesta, Fabregás, Silva.

Portugália: Rui Patricio – 
Pereira, Bruno Alves, Pepe, Coentrao 

– Raul Meireles, Veloso, Moutinho 
– Nani, Almeida, Ronaldo.

Török és francia bírók
A mai Spanyolország–Portugá-

lia elődöntőt a török Cüneyt Cakir, 
a holnapi Németország–Olasz-
ország találkozót pedig a francia 
Stéphane Lannoy vezeti majd a 
lengyel–ukrán közös rendezésű 
labdarúgó-Európa-bajnokságon. 
Az európai szövetség (UEFA) 
hétfőn jelölte ki a vezetőbírókat, 
akiket asszisztensként és gólbí-
róként honfitársaik segítik majd. 
Az uefa.com beszámolója szerint 
a spanyol–portugál összecsapáson 
a szlovén Damir Skomina, a né-
met–olasz meccsen pedig az angol 
Howard Webb lesz a tartalék já-
tékvezető. Cakir a csoportkör so-
rán az Ukrajna – Svédország (2–1) 
és az Olaszország – Írország (2–0) 
találkozókat vezette, míg Lannoy a 
Németország – Portugália (1–0) 
és a Csehország – Görögország 
(2–1) mérkőzéseken fújt. A konti-
nensviadal döntőjét vasárnap este 
rendezik Kijevben.
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Megállítanák a spanyolokat a portugálok

ki kit fog ma térdre kényszeríteni? 

Az elődöntő párosítása

ma: Portugália – Spanyolország (21.45, M1 és TVR1).

holnap: Németország – Olaszország (21.45, M1 és TVR1).

Góllövőlista

3 gólos: Dzagojev (orosz), Gomez (német), Mandzukic (hor-
vát), Ronaldo (portugál).

2 gólos: Bendtner (dán), Fabregas (spanyol), Ibrahimovic 
(svéd), Jiracek (cseh), Krohn-Dehli (dán), Pilar (cseh), Sevcsenko 
(ukrán), Szalpingidisz (görög), Torres (spanyol), Xabi Alonso 
(spanyol).

1 gólos: Balotelli (olasz), Bender (német), Blaszczykowski 
(lengyel), Cabaye (francia), Carroll (angol), Cassano (olasz), 
David Silva (spanyol), Di Natale (olasz), Gekasz (görög), Helder 
Postiga (portugál), Jelavic (horvát), Karagunisz (görög), Khedira 
(német), Klose (német), Lahm (német), Larsson (svéd), Lescott 
(angol), Lewandowski (lengyel), Mellberg (svéd), Menez (fran-
cia), Nasri (francia), Navas (spanyol), Pavljucsenko (orosz), Pepe 
(portugál), Pirlo (olasz), Reus (német), Podolski (német), Rooney 
(angol), Sirokov (orosz),  St. Ledger (ír), Szamarasz (görög), Van 
der Vaart (holland), Van Persie (holland), Varela (portugál), 
Walcott (angol), Welbeck (angol).

Öngól: Johnson (angol, a svédek ellen).

Nasrit eltilthatják

A francia szövetség már az ukránok elleni gólja utáni jelene-
tek miatt is neheztelt a játékosra, de a verekedést provokáló 
megjegyzései kiverték a biztosítékot. A L’Equipe úgy tudja, 
a Francia Labdarúgó-szövetség akár két évre is eltilthatja a 
válogatottól Samir Nasrit, aki a spanyolok elleni vesztes ne-
gyeddöntő után csúnyán kiosztott egy újságírót. A Manches-
ter City légiósának a vesztes negyeddöntő után nem sikerült 
megőriznie a nyugalmát, előbb visszautasított egy őt kérdező 
újságírót, majd anyázott egy sort, és azt javasolta a riporter-
nek, rendezzék le odakint a problémájukat férfi módjára. A hu-
szonöt éves Nasri 2007 óta harmincötszörös válogatott, négy-
szer volt eredményes.
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ma

Szerda
Az esztendő 179. napja, még 187 nap 

van hátra az évből. Napnyugta ma 21.13-
kor, napkelte holnap 5.23-kor.

Isten éltesse
László és Olga nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A szláv eredetű László jelentése: hata-

lom, dicsőség, míg az Olga a Helga orosz 
formájából ered. 

Június 27-én történt 
1693. Angliában megjelent az első nők-

nek szánt újság. 
1878. I. Ferenc József uralkodó szente-

sítette az Osztrák–Magyar Bank létesítésé-
ről és szabadalmáról szóló törvénycikket 

1941. A II. világháborúban Magyaror-
szág hadba lépett a Szovjetunió ellen. 

Június 27-én született 
1462. XII. Lajos francia király 
1929. Palotás Péter olimpiai bajnok lab-

darúgó

Június 27-én halt meg 
1963. Gyenes Tamás szobrász 
1998. Bende Zsolt operaénekes 

Helytörténeti 
évfordulók

• Kétszáznegyven éve, 1772. június 27-én 
hunyt el Torockószentgyörgyön Kénosi Tő-
zsér János unitárius egyháztörténet-író. 1708-
ban született Kénosban.

X. Ferences Ifjúsági Zarándoklat

A ferences testvérek szervezésében zajló 
Ferences I� úsági Zarándoklat (FerIza) idén 
július 29.–augusztus 3. között lesz meg-
tartva, amelynek ideje alatt olyan ferences 
értékek megízlelésére, elsajátítására törek-
szenek, mint a természetszeretet, a közösség, 
vidámság, egyszerűség stb. A program a ter-
mészetben töltött háromnapos gyaloglásból 
(ezek alatt éjszakai szállás sátrakban) és két 
Csíksomlyón eltöltött napból áll, amelyben 
váltogatják egymást a közösségi, lelki prog-
ramok. Bővebb információk a www.ofm.ro/
eferi honlapon olvashatók.

nemzetközi igazolványok

Nemzetközi tanár- és diákigazolvány igé-
nyelhető Csík Terület I� úsági Tanácsa irodá-
jában hétfőtől péntekig 8–16 óra között. Az 
igazolványok felhasználásáról a Student Travel 
honlapján lehet információkat olvasni.
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programajánló

Kiállítás
Bors Eszter képzőművész kiállításának 

megnyitóját holnap 18 órától tartják Csíksze-
redában, a Pál Galéria és Aukciósházban. A 
tárlatot Túros Eszter művészettörténész mél-
tatja. A kiállítás július 11-ig tekinthető meg.

Ördöngösök Füzesen
Július 1-jén, vasárnap este 8 órakor 

Csíkszépvízen lép színpadra a Hargita Nemze-
ti Székely Népi Együttes. A társulat legújabb, 
Ördöngösök Füzesen című műsorát mutatja be 
a falunapi program keretében az ünneplő kö-
zönségnek.

Alkotótábor
A Homoródmente Művészetéért Alapít-

vány június 28.–július 8. között szervezi meg 
a 35. Homoródszentmártoni Alkotótábor nyári 
telepét. A tábor nyitókiállítása pénteken 18 
órától lesz a homoródszentmártoni kultúrott-
honban. Közreműködik a Kankalin együttes. 
Az alapítvány honlapján mutatják be a te-
vékenységeket, illetve a táborok képanyagát: 
www.hmalapitvany.ro.

Élet a középkorban
Pottyondon, az Erdei Iskola Vendégház-

ban július 23–27. tartják a középkori történel-
mi vakációs programot, ahol az 5–8. osztályos 
gyerekek aktívan és játékosan megismerked-
nek a középkor mindennapjaival, miközben 
elkészítik saját csapatuk zászlóját, páncéljait, 
megvívnak a kereskedő lányáért, megfestik a 
ruháikat. Ráhangolódásuk a középkorra kor-
hű zene, kézművesség (barkácsolás, batikolás, 
agyagozás, nemezelés), történelmi � lmek, 
szerepjátszás és társasjáték segíti. A foglal-
kozásokat Nemes István történelem szakos 
pedagógus és Boda Hajnalka szociális mun-
kás vezeti. A napi program: délelőtt 2 x 1,5 
óra tematikus foglalkozás, délután 2 x 1,5 óra 
tematikus szórakoztató program, vetélkedő, 
� lmklub, kirándulás, este tábortűz, táncház. A 
tevékenységeket napi hatszori étkezés (reggeli, 
ebéd, vacsora, tízórai, uzsonna, pótvacsora) 
foglalja keretbe. További információk és je-
lentkezés a programra www.asociatiariehen.ro, 
0266–312479, 0753–200701.

a fogyasztóvédő válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja Csomóss Mik-
lós, a Maros Megyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség helyettes főfelügyelője. A műsor 
témái: mit és hol vásároljunk a nyári meleg-
ben, mit tegyünk, ha romlott, lejárt szavatos-
ságú terméket vásárolunk, vagy elégedetle-
nek vagyunk egy szolgáltatás minőségével? 
A műsor idején a hallgatók is kérdezhetnek a 
következő telefonszámokon: 0265–307777 
vagy 0365–424433, illetve a 0755–044519-
es SMS-számon, valamint – a műsort 
megelőzően is – a mibensegithetunk@
marosvasarhelyiradio.ro e-mail címen. Mű-
sorvezető: Agyagási Levente.
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www.parapista.com

para

Előadássorozat

Botorka Közművelődési Órák

Botorka Közművelődési Órák cím-
mel új előadássorozatot indít útjára 
a Botorka Művelődési Egyesület. 

Balánbányáról és környékéről havonta egy-
egy előadást tartalmaz a program

Hargita Megye Tanácsa és a Communitas 
Alapítvány által támogatott program célja, 
hogy minél többet megmutassunk váro-
sunkról, környékünkről. Azt valljuk, hogy 
ha keveset tudunk a vidékről, településünk-
ről, akkor kötöttségünk is laza, a fejlődésre, 
fejlesztésre szánt energiánk is sokkal keve-
sebb, mintha erős kötelékek fűznének a te-

lepüléshez, a vidékhez. A Botorka Közmű-
velődési Órák nevű programunk ezt a tényt 
szeretné elérni, hogy erős kötelékek fűzze-
nek szülőföldünkhöz. Havi egy előadásban 
szeretnénk bemutatni a vidék történelmét, 
gazdaságát, népművészetét, történelmi és 
földrajzi nevezetességeit. Az előadásokat kö-
tetlen megbeszélések követik.

A sorozat első előadását, amelynek címe 
Balánbánya: múlt és jelen, Orbán Loránd 
történelemtanár tartja holnap délután 6 órá-
tól az 1-es Számú Általános Iskola konferen-
ciatermében.

– Elég vót, Maris, fejezzük bé végre!
– Annem úgy van, Áron! Özvegyen vettél el, s özvegyen hagysz itt!!

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

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

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

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

Nyirő József: Uz Bence 
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Tojásdobás 690 éves múlttal

Ahétvégén tartották meg a 690 éves 
múltra visszatekintő tojásdobó 
versenyt az angliai lincolnshire-i 

Swatonban. A faluba még a Dél-afrikai 
Köztársaságból is érkeztek versenyzők és 
nézők.

A feljegyzések szerint 1322-ra nyú-
lik vissza a sportág eredete, akkor ugyanis 
Swaton új apátja minden parasztnak adott 
egy tojást a mise után, hogy így élénkítse a 
templomlátogatási kedvet. Csakhogy még 
ugyanebben az évben megáradt a helyi fo-
lyó, és a túlparti földművesek nem tudtak 
átkelni rajta. A parasztok légi úton kapták 
meg a tojásokat, a szerzetesek ugyanis át-
dobálták azokat a folyón.

A jelenkori sportágak között nem-
csak távolba hajítás és elkapás van – 70 
méterre is repül egy-egy tojás –, hanem 
célba dobás is. Az idén Joe Hick testépítőt 
lehetett és kellett eltalálni. Két fontért há-

rom tojásra és dobásra nyert jogot minden 
versenyző – adta hírül a brit Metro újság.

A legvidámabb versenyszám az orosz 
tojásrulett. A viadal páronként zajlik. 
Mindkét nevező kap hat tojást, amelyek 
közül öt keményre főtt, egy pedig nyers. 
Találomra választanak a tojások közül, és a 
homlokukhoz csapva, feltörik őket. Az ve-
szít, aki előbb keni össze magát a nyerssel.

Az idő múlása  FOTÓ: VITOS HAJNAL, CSÍKSOMLYÓ

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

fotóalbum

Az idő múlása  FOTÓ: VITOS HAJNAL, CSÍKSOMLYÓ

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

Felhős vagy borult lesz az ég, csak estefelé sza-
kadozik fel a felhőzet. A hegyvidéken többfelé 
várható eső, zápor.

23

23

Sokszor és sokan beszélnek/beszé-
lünk számunkra fontos, magasztos 
dolgokról, mint az igazság, szépség, 
hazaszeretet. Annyira sokszor elhang-
zanak ezek a maguk lényegében tiszta 
fogalmak, hogy már-már elcsépeltnek 
tűnik az emlegetésük. Nemegyszer fur-
csa mellékízt, kellemetlen érzést kelt 
bennünk a hiteltelen emberek demagó-
giája. A frázisok, elpufogtatott szavak 
legyintést vonnak maguk után, és azt a 
meggyőződést, hogy a fennen hangoz-
tatott szép eszmék aljas öncélt, előnyök 
megszerzését szolgálják. Mondhatjuk 
azt is, hogy ki vagyunk éhezve a hiteles 
emberek hiteles fellépésére. 

A napokban egy valóban hiteles, 
mindössze egyperces rövid� lm kavarta 
fel lelkünket. Az interneten adják egy-
másnak az emberek, mint valami értékes 

kincset. Pedig amit az alatt az egy perc 
alatt látunk, nem szívderítő, nem lelke-
sítő. Megrázó. A tehetség és a szakmai tu-
dás mellett az igaz, bátor emberi fellépés, 
már-már mondanám azt is, hogy önfel-
áldozás az, ami döbbenetet kelt. 

Maia Morgenstern az ókori görög 
drámák hősnőire emlékeztető fellépé-
sével kiált a természet, az ország, az 
itt élő emberek megcsúfolása ellen. A 
„díszlet” egy óriási felszíni bánya, ahol 
a színésznő maga elé rakja aranyát. 
Gesztusát vérével pecsételi meg: fülbe-
valóit kitépi füléből.

 Végig fut a hideg  a hátunkon, és 
másodszor nem biztos, hogy megnéz-
zük ezt a hatvan másodpercet. Nem is 
kell. Egyszeri nézésre is belénk ég. Re-
méljük, azokhoz is eljut, akik nem tud-
ják, mennyi az elég. 

Hiteles hatvan másodperc 

                 VILLANÁS  Takács Éva

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. június 27.

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

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