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hargitanépe 

4tamási-emlékkötetet 
mutattak be Udvarhelyen 5Hétfőn kezdődnek 

az írásbeli próbák 6Bögöziek a testvértelepülési 
kapcsolatok ápolásáért

Három község maradt

A beiktatások 
utolsó napja

Három udvarhelyszéki 
községben nem ala-

kult meg a döntéshozó tes-
tület és nem iktatták be a polgár-
mestert sem. 

Határkerülés 
és falunapok 

Székelyderzsben
Jégverésnapi határkerülést és 

falunapokat rendeznek a hét-
végén Székelyderzsben. A hagyo-
mánytisztelet, közös gon-
dolkodás és jövőtervezés je-
gyében szervezett kétnapos 
rendezvény egy két évszázados he-
lyi hagyományban gyökeredzik.

Vezetünk
az öngyilkosságok 

terén
A romániai átlaggal összeha-

sonlítva a székelyföldi me-
gyékben kétszer többen vetnek 
véget saját kezükkel életüknek. A 
Mina Minovici Országos 
Törvényszéki Szakorvosi 
Intézet adatai szerint 2011-
ben napi nyolc öngyilkosságot 
követtek el az országban. 

Telefonra írt egydolláros fejlesztés. Betiltva fotó: ifj. haÁZ sÁndoR

UEFa-tiltólistán a székEly találmány

Eb-szoftver udvarhelyi fejlesztéssel
Két fiatal székelyudvarhelyi programozó a labdarúgó-Európa-bajnokság apropóján telefonos 
alkalmazást készített. Az egydolláros fejlesztés Romániában kategóriájában a legjobbnak 

bizonyult, az iTunes amerikai toplistáján sport kategóriában pedig az ötödik helyet foglalta el. 
Jóllehet a fiatalok szerint a találmányt így is kevesen vásárolták meg, mégis rájuk szólt 

az UEFA, mivel a szoftver neve tartalmazza az Euro 2012-t, ami jogdíjakat von maga után.
 > 5. oldal

6

3

5

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4508ì
1 amerikai dollár USD 3,5810ì
100 magyar forint HUF 1,5467î

hatos lottó

ötös lottó

SzEREncSESzám: 7950624

Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

A fővadász mellélő

Cukorka esetében az is he-
ves vitát kavart, hogy ki a va-
dász és ki az űzött vad. Amíg 
tisztázódik, addig ebben a 
tragikomédiáktól, cirkuszok-
tól hangos, velejéig kor-
rupt országban hátha 
leteszi valaki egy új, 
ténylegesen demokrata állam 
alapjait...
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       szász Csaba
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Az élőlények jelentős része 
poikiloterm, ami azt jelenti, 
hogy átveszik környezetük hő-
mérsékletét és függenek annak 
a hőmérsékletétől, míg a másik 
részük, mint az emlősök, közöt-
tük az ember is, homeoterm, 
vagyis hőszabályozó szerkeze-
tekkel és rendszerekkel ren-
delkezik, amelyek segítségével 
viszonylag állandó testhőmér-
séklet megtartására képes, a 
külső hőmérséklet változásai 
ellenére. 

Ennek az egyensúlynak a 
megtartása egy folyamatosan 
szabályozó rendszer megjelené-
séhez vezetett, amely részben 
a termogenezist (hőtermelést) 
és a termolizist (hőveszteséget) 
szabályozza. A hőtermelést az 
izomzat, máj és más szervek 
biztosítják a cukrok, zsírok 
és fehérjék lebontásával és az 
izomzat ritmusos összehúzódá-
sával. A hőleadás a bőrön és a 
nyálkahártyán keresztül törté-
nik, többnyire párologtatással, 
a kilégzett levegő melegítésével, 
vizelettel, széklettel. Ha a külső 
hőmérséklet növekedik, a folya-

dékveszteség is nő a verejtéke-
zéssel és a kilélegzett levegő pá-
ratartalmának növekedésével. A 
szervezet állandó hőmérsékletét 
a folyamatosan összehangolt 
hőtermelés és hőleadás egyen-
súlya biztosítja. Magas külső 
hőmérséklet esetén fokozódik a 
verejtékezés és a kilélegzés pára-
tartalma,  amelynek elpárolgása 
hőelvonással jár, ezáltal hűti a 
szervezetet. Normális életta-
ni körülmények között, ahol a 
termikus komfortzóna van, az 
emberi szervezet és a környezet 
közötti hőcsere értéke nulla. 
Ennek az egyensúlynak a fel-
bomlása egyik vagy másik irány-
ba hőfelhalmozódáshoz, illetve 
a szervezet hidroelektrolitikus 
egyensúlyának felbomlásához 
vezet. A szív és érrendszer al-
kalmazkodó képességével befo-
lyásolja a meleg klímához való 
alkalmazkodást. Elsősorban 
szaporodik a pulzusszám és 
nő a vérnyomás, kitágulnak a 
bőrerek. A szervezet központi 
hőmérséklete döntő fontosságú, 
a károsító súlyos elváltozások is 
ezzel magyarázhatók. A szerve-
zet számára a megengedett felső 

határ 41.7-42 Celsius-fok felett 
károsnak és veszélyesnek tekint-
hető, mert ilyen magas hőmér-
séklet esetén fennáll az agyi fe-
hérjék és az agyi működés káro-
sodásának a lehetősége. A só- és 
vízháztartás a túl meleg klímá-
ban megváltozik, a fokozott ve-
rejtékkel csökken a keringő fo-
lyadék és ásványi só mennyisége, 
csökken a vizelettel kiválasztott 
folyadékmennyiség. Mind a víz-, 
mind a sómennyiség csökkenése 
a keringésben a vér besűrűsö-
dését eredményezi. A kálium–
kálcium arány csökkenése nyo-
mán megnövekszik az izom- és 
idegingerlékenység, valamint a 
görcshajlam. A fokozott verejté-
kezés miatt a vesék sűrűbb és ke-
vesebb vizeletet választanak ki. 
Az erősen megnövekedett verej-
tékezés miatt fokozódik a szom-
júságérzet, a bőrerek kitágulása 
miatt leesik a vérnyomás, a vese 
vérellátása tovább romlik, a vér 
még jobban besűrűsödik. Ilyen 
körülmények között, amikor a 
szervezet túlmelegedik és túl-
ságosan verejtékezik, légszomj, 
gyors szívverés, hányinger, há-
nyás, vérnyomásesés, izomgör-

csök, tájékozódási zavar jelenik 
meg, ami az eszméletveszté-
sig is fokozódhat. A hősokk 
(napszúrás) tüneteit az enyhe 
ingerekre adott idegrendszeri 
válaszreakciók felerősödése, fej-
fájás, máskor pedig tudatzavar 
is jellemezheti. Ilyen esetekben 
szükséges a meleg környezetből 
mielőbb eltávolítani a beteget, 
sok folyadék, sós italok bevitele, 
néhány óra nyugalom. Ha ájulás 
is jelentkezik, ajánlott az alsó 
végtagok felemelése a test szint-
je fölé, ha magához tér folyadé-
kok itatása, különös gonddal, 
ha a hányinger is jelen van. Ilyen 
esetben inkább perfúzióban 
ajánlott folyadék és a fiziológiás 
sóoldat adása. Ajánlott a szer-
vezet fokozatos lehűtése hideg 
borogatással vagy hűtő fürdő-
vel. Ajánlott a szívbetegeknek 
és magas vérnyomásos betegek-
nek, valamint más krónikus be-
tegeknek a kánikulai napokon 
csak reggeli vagy esti, viszonylag 
hűvösebb órában tartózkodni a 
szabadban, kerüljék a szabadtéri 
kerti vagy mezei munkákat. Ha 
mégis szükséges kint tartózkod-
ni, lehetőleg árnyékban legye-

nek, fejüket világos kalappal 
védjék és az öltözet legyen mi-
nél könnyebb, szellős és világos 
színű. Ne felejtsék el a krónikus 
betegségekre előírt gyógyszerek 
szedését. A táplálkozás inkább 
kalóriaszegény legyen, kerüljük 
a sok zsíros táplálékot, édességet 
és részesítsük előnyben a zöld-
ségeket, gyümölcsöket. Igen 
fontos a folyamatos folyadék-
pótlás mindenkinél, különös 
odafigyeléssel a gyerekekre és az 
idősekre. A túlmelegedett szer-
vezetet enyhe, langyos tusolás-
sal, lemosdással is lehűthetjük. 
Nem ajánlott a szeszes italok 
fogyasztása, főleg a tömény ita-
lokat kerüljük. A sör fogyasz-
tása elfogadható, de az sem túl 
nagy mennyiségben. Tudni kell, 
hogy minden alkoholos, cukros 
ital, ha pillanatnyilag csökkenti 
is a szomjúságérzetet, vizet von 
el a szervezetből és fokozhatja 
a szomjúságot. A személyautók 
utastere átforrósodhat, ne hagy-
junk gyermeket és főleg csecse-
mőt az átmelegedett autóban, 
még rövid ideig sem.

 Dr. Nagy Levente családorvos

rendelő A kánikulA és veszélyei

Hat udvarhelyszéki község 
életében kezdődött el tegnap 
az új önkormányzati ciklus, 
Fenyéd, Oroszhegy, lövéte, 
Homoródszentmárton, Bögöz 
és Újszékely községben alakult 
meg a helyi tanács és tette le 
az esküt a polgármester, s ezzel 
Udvarhelyszéken már csak há-
rom település maradt, ahol még 
nem történt meg a beiktatás.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Fenyéd községben elég volt 
negyvenöt perc, hogy az új 
önkormányzati testület meg-

alakuljon, az újraválasztott Bokor 
Botond polgármester megkezdje 
második mandátumát, és megvá-
lasszák a község alpolgámesterét is, 
miközben a szakbizottságok kiala-
kítását a következő ülésre halasz-
tották. A következő négy évben a 
két faluból álló község testületét 
tíz RMDSZ-es és egy MPP-s taná-
csos alkotja, és maradt a régi vezető 
páros is, Bokor mellett továbbra 
is Csergő Dénes fog alpolgármes-
terként tevékenykedni. A fenyédi 
hivatalban tegnap családias hangu-
latban, pezsgővel és tortával ünne-
pelték az új ciklus kezdetét. Az elöl-
járók megfogadták, hogy hű szolgái 
lesznek mind a fenyédieknek, mind 
a küküllőkeményfalviaknak, remé-
nyüknek adva hangot, miszerint, ha 
az új ciklusban is olyan egyetértés 
lesz, mint a legutóbbiban, akkor a 

fenyédi tanácsban nem is lesznek 
komolyabb gondok. Az ülésen 
jelen volt a Bokor-család legfiata-
labb tagja is, több tanácsos szerint 
„településvezetői mesterséget jött 
lopni”.

nincs változás
Oroszhegyen is marad a koráb-

bi vezető páros, Bálint Elemér Imre 
polgármesternek nem volt kihívója 
a választásokon, a községnek mind 
a tizenhárom tanácsosa a RMDSZ 
listájáról került a testületbe, alpol-
gármesternek pedig egyöntetűen 
Gergely Lászlót választották meg, 
aki az elmúlt négy évben is ezt a 
tisztséget töltötte be.

Hasonló a helyzet Lövétén, 
Lázár Zoltán ellenfél nélkül nyerte 
meg a polgármesteri választásokat, 
a nyolc RMDSZ-es és két MPP-s 
tanácsosból álló önkormányzati 
testület csak egy személyt, a koráb-
bi alpolgármestert javasolta e tiszt-
ségre, melynek teendőit a követke-
ző négy évben is Györgydeák Ernő 
fogja ellátni.

Új arcok
Bögöz község önkormányza-

tában politikai színváltás történt, 
június 10-én RMDSZ-es telepü-
lésvezetőre, Farkas Mózesre sza-
vaztak a legtöbben. A tanácsba az 
RMDSZ-nek nyolc, az MPP-nek 
három, az EMNP-nek pedig kettő 
jelöltje került. Tegnap a szövetség 
a korábbi alpolgármestert, Szilágyi 

Ferencet jelölte ismét, ellenjelölés 
nem volt, s egy kivételével minden 
tanácsos igennel szavazott.

Etéden egyszerű volt a képlet, 
Szőcs László polgármester újravá-
lasztották, a tanácsba a tulipánnak 
kilenc, a fenyőnek pedig két képvi-
selője jutott be. Az alpolgármester 
tekintetében tökéletes volt az össz-
hang, egyetlen jelöltre kellett sza-

vazni, a korábban már polgármes-
terként is tevékenykedő Tiboldi 
Eleket egyöntetűen szavazta meg a 
képviselő-testület.

Homoródszentmárton köz-
séget is a tulipán színeit képviselő 
páros vezeti, Kerekes Péter a pol-
gármesteri választásokat nyerte 
meg, Nágó István alpolgármester 
pedig a községi képviselők több-

ségét. Végül Újszékely községben 
maradt a politikai színezet, de az 
önkormányzat élén Furi Mózes 
teendőit korábbi alpolgármestere, 
Balló Zoltán vette át. A képvise-
lő-testületbe hat RMDSZ-es és 
három MPP tanácsos, illetve két 
román párt (Konzervatív Párt és 
Dan Diaconescu Néppárt) taná-
csosa került.

CsAládi hAngulAt Fenyéden

Végéhez közelednek a beiktatások

Családias hangulat Fenyéden. Pezsgővel és tortával ünnepeltek fotó: szász csaba



A romániai átlaggal összeha-
sonlítva a székelyföldi megyék-
ben kétszer többen vetnek vé-
get saját kezükkel életüknek. 
A Mina Minovici Országos Tör-
vényszéki Szakorvosi Intézet 
adatai szerint 2011-ben napi 
nyolc öngyilkosságot követtek 
el az országban. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

2011-ben 2784 öngyilkos-
sági esetet számláltak, ami 
kevesebb mint a 2010-es 

3050. A leggyakoribb módszer 
az akasztás (79%), ezt követi a 

mérgezés (7%) vízbefúlással öt 
százalék, illetve lövéssel egy szá-
zalék próbálkozott. A felmérés 
abba is betekintést ad, hogy a 
korábbi évek átlagainak megfelel 
az az adat, miszerint százezer la-
kosra 13,46 eset jut. Hargita me-
gyében 31,21 öngyilkossági eset 
jut százezer főre. Az átlag alatt 
helyezkedik el Máramaros me-
gye 8,8-al, Kolozs megye pedig 
9,7-el. A statisztikákból kitűnik, 
hogy a legtöbb öngyilkosságot 
férfiak követik el (81%), főként a 
nyári hónapokban.

Asztalos Lehel iskolapszi-
chológus nem tartja furcsának a 

Hargita megyei statisztikát, mi-
vel az öngyilkosságra való hajlam 
specifikusan jellemző a magyar-
ságra. Elmondása szerint egészen 
a neveléshez vezethető vissza, 
hogy a túlnyomó részt férfiak 
vetnek önkezükkel véget életük-
nek. – Nemcsak Hargita megye, 
hanem az összes magyarlakta vi-
dék sajátossága az öngyilkosság-
ra való hajlam. Eddig még senki 
sem derítette ki, miért van ez. A 
fiatalok esetében az érzelmi elha-
nyagoltság az egyik oka, például 
elvált szülők gyerekeinél gyakori. 
Erre jön rá a többi stresszfaktor, 
az iskolai és párkapcsolati prob-

lémák. Egyértelmű, hogy a férfi-
akra jellemző a hajlam, mert az 
európai kultúrákban így nevelik 
őket. Az számít férfiasnak, aki 
erős, nem mutatja érzelmeit, nem 
sír, nem panaszkodik. Harminc 
kliensemből huszonnyolc lány, 
csak a maradék fiú. A fiúknak is 
vannak problémáik, csak szégyel-
lik azokat felvállalni – ismertette 
Asztalos. Elmondása szerint, ha 
a családorvosokat felkészítenék 
a depresszió diagnosztizálására, 
akkor a statisztikák szerint az ön-
gyilkosságok nyolcvan százaléka 
megelőzhető lenne. A depresszi-
ós betegek majdnem mindenike 

az öngyilkosságot megelőző két-
három hétben valamilyen má-
sodlagos tünettel orvoshoz for-
dul (fejfájás, alvászavar, emészté-
si problémák).

„A Hargita megyei 
statisztikákat nem tar-
tom furcsának, mivel 
az öngyilkosságra való 
hajlam specifikusan jel-
lemző a magyarságra.” 
(Asztalos Lehel iskola-
pszichológus)
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A legTöbb öngyIlkOSSágOT férfIAk köveTIk el

Hargita megye vezet az öngyilkosságok terén

Körkép

Több napos a hír, de még mindig köd lengi körül, mint 
a vásárhelyi repülőtéren landolni készülő fapadost október 
derekán. Mintha csak egy Rejtő-regényt adtak volna élő 
egyenes adásban: a paszulykonzervek lenyúlásáért elítélt 
légiós nem hajlandó sittre vonulni, inkább az öngyilkossá-
got választja, de pechjére nem találja el saját fejét...

Így járt szegény Cukorka is. Megpróbálta, nem ment. 
Szoktam mondogatni: minden szakma felhígult, lásd, ma 
már egy tapasztalt vadász sem tudja lelőni saját magát. 
Hej, pedig ha a röptükben lelőtt vadkacsák, fácánok, a sűrű 
erdőben cikkcakkban szaladó őzikék mesélni tudnának! De 
nem tudnak, mert Cukorka, a romániai vadászok egyesü-
letének egykori elnöke látványuktól tűzbe jött, mint a pap 
szamara, s úgy lepuffantotta őket, hogy nyekkentek belé. 
Most azonban elhibázta. Saját fejét. Öt centiről. Semmi 
baja, csak a nyaka véres, mondogatták az orvosok még az-
nap éjjel, ám a legelvetemültebb tévériporter sem tudott 
mutatni egy árva vércseppet sem, pedig egyik-másik nem 
ódzkodik az ilyesmitől, kukkintsanak csak bele délután öt 
körül a fekete dobozba. A nyakon át befúródó és a szőrzetet 
félrehajtva a hónaljban távozó golyó okozta sebet gondosan 
vasalt, elegáns sállal leplezték, biztos azért, hogy megóvja-
nak bennünket a szörnyűséges látványtól. A sokktól.

Sem otthon, a tévé előtt, sem otthon Cukorkáék 
háza előtt nem hallatszott bár egy muslica (Droso-

phila melanogaster) lecsapásához hasonló tompa puf-
fanás, senki nem hallott semmit. Pedig odabent mil-
lió könyv és milliókat érő műtárgyak között Cukorka 
remegő keze egy Smith&Wesson 38 Special ravaszát 
húzta meg, ami internetes források szerint 140-170 
decibeles zajt produkál, amely ideiglenes süketséget 
és fizikai rosszullétet idéz elő. A lényeg : Cukorka él, 
és élni fog, emlékezetünkben pláne, még ha kissé meg 
is savanyodik a heti két tusolás között a törvényszéki 
bíróból, rendőrből, köztisztviselőből álló cellatársai 
mellett.

Szóval Cukorka csúnyán mellélőtt, mint „céronáldó” 
a spanyolok elleni véghajrában, a Monostor negyedi 
kinézetű portugállal ellentétben ő örömet szerzett hí-
veinek, s nem utolsó sorban a statisztikát sem rontotta. 
Olvasom a minap, hogy Romániában százezer lakosra 
13,46 öngyilkossági eset jut, a szomorú statisztikát pe-

dig mi, székelyek vezetjük: a székely megyékben kétszer 
annyian vetnek véget életüknek, mint a romániai átlag. 
Kapaszkodjanak meg: Románia megyéi közül Hargita 
áll az élen, itt 31,21 eset jut százezer lakosra! Azt mond-
ják, az itteni zord idő is ludas ebben, úgy befolyásolja a 
pesszimizmusra hajlamosakat, mint napfény az olean-
der növekedését, de – magunk között – valljuk be: kicsit 
azért az ital is rásegít a dologra. Sajnos a székely nem 
hibázza el, ebben is jobb, mint az átlag. Megtalálja saját 
nyakát, fejét, vénáját, s ha már egyszer nekiveselkedett, 
komolyan is gondolja, nem játssza el a nagy halált. A szé-
kelyért nem hív mentőt a belügyminiszter, s az sincs, aki 
kicsavarja kezéből a kötelet vagy a diazepamos dobozt. 
Igazi elkeseredettség, nyomorúság vezet egy-egy tragédi-
ához, nem holmi presztízsveszteség, ráadásul a düledező 
házon, csűrön és két vékonydongájú tehénen kívül nem 
hagy hátra maga után eurótól duzzadó bankszámlákat, 
villákat, műtárgyakat, amiből – köszönik szépen – még 
az unokák is elélhetnek egy darabig, ha nem kenik regge-
lente túl vastagon a margarint a kenyérre.

Cukorka esetében az is heves vitát kavart, hogy ki a va-
dász és ki az űzött vad. Amíg tisztázódik, addig ebben a 
tragikomédiáktól, cirkuszoktól hangos, velejéig korrupt or-
szágban hátha leteszi valaki egy új, ténylegesen demokrata 
állam alapjait...

A fővadász mellélő
NézőpoNt n Jakab árpád

aktuális

hirdetés

Magyar specifikum az öngyilkosságra való hajlam illusztráció



Szép számban gyűltek össze 
tegnap délután Jakab Rozália 
Tamási Áron a csillaggá éne-
kelt szülőfaluban című könyvé-
nek bemutatójára, amelynek a 
székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum földszinti terme adott 
otthont. A rendezvény a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont, a Haáz Rezső 
Múzeum és a könyv kiadója, az 
Udvarhelyszék Kulturális Egye-
sület együttes támogatásával 
jött létre.

Radó Krisztina

A Tamási Áron a csillaggá 
énekelt szülőfaluban című 
kötet a szerző kisebbik lá-

nyának és családjának költségein 
jelent meg, bemutatóját a Haáz 
Rezső Múzeum földszinti termé-
ben tartották.

– Örömmel és mély tisztelettel 
vettem tudomásul, hogy Jakab Ro-
zália legújabb könyvének a múze-
um kisterme adhat otthont, hiszen 
egy olyan személyt köszönthetek, 
akinek szinte évente újabb kötetét 
vehetjük kezünkbe. Ez azt jelenti, 
hogy hatalmas élettapasztalat és 
tudás van benne, ezért sem lehet-
ne alkalmasabb helyet találni egy 
ilyen eseményre – jegyezte meg a 
Miklós Zoltán múzeumigazgató. 

A szerző művét P. Buzogány 
Árpád, a könyv szerkesztője mél-
tatta, és elmondta, Jakab Rozália 
a múlt évben egy múzeumi kör-
nyezetet kívánó kötetet alkotott, 
amely a minket körülvevő mű-
anyag világ által az idők folyamán 
teljesen kizárt és elnyomott kör-
nyezetet tárja az olvasó elé. 

– Azt a tudást tükrözi könyvé-
ben, amellyel a régi emberek esz-
közeiket és ruháikat megalkották, 
megteremtették maguknak, a mai 
műanyag világgal vonva párhuza-

mot, megbecsüléssel ír a múltbéli 
alkotásokról. A könyv egyaránt 
szól gyerekekhez és felnőttekhez, 
ugyanis a régi csoportos játékokat, 
legendákat és mondákat ugyanúgy 
megörökítette, mint a régi népéle-
tet és néphagyományt – mondta 
el a könyvet méltató szerkesztő. 
Szerinte Tamási Áronról sokat 
és sokan írtak, de ez a könyv újat 
mutat az eddigieknél, mivel senki-
nek nem jutott eddig eszébe, hogy 
megvizsgálja, hogyan őrzik emlékét 
szülőfalujában. A könyv azért is szá-
mít újdonságnak, mert megörökíti 
Tamási hazatérését és a rá emlékező 
történeteket, továbbá a végrende-
letének teljesítéséről szóló történe-
tekkel és tőle származó idézetekkel 
is foglakozik. Különálló fejezetek-

ben próbálja  helyreigazítani a téves 
képzeteket Tamásiról. 

A szerkesztő elmondta, Tamá-
si Áron végrendeletének létezésé-
ről mindenki tud, de arról, hogy 
miként próbálták érvényesíteni és 
betartani a benne foglaltakat, azt 
csak Jakab Rozália emlékiratának 
külön fejezetében olvashatja el 
az érdeklődő. Ugyanakkor azt is 
hozzátette, hogy a könyv utolsó 
fejezete akár külön egy kötetet 
is megérdemelne, hiszen Tamási 
Áron irodalmi és újságírói mun-
káiból összegyűjtött idézeteket 
foglal magában, amelyekben az 
írás művészetéről, az írás tudomá-
nyáról vallott az író.

– Azért van nagy szükség egy 
ilyen fejezetre, mert az emberek-

nek nincs ideje újraolvasni Tamá-
si mindenik kötetét, de ebből bát-
ran szemelgethet, és teljesebben 
megismerheti nemcsak őt, hanem 
azt az emberséget is, amelyet élete 
során tanúsított – véleményezett 
P. Buzogány Árpád. 

A könyv keletkezésének körül-
ményeivel is megismerkedhetett a 
nagyérdemű, ugyanis a rendez-
vényen a könyv szerkesztője el-
mondta, Jakab Rozália 2008-ban 
zárta le kéziratát, amelyet négy 
éven keresztül nem írt át. Köny-
véhez felhasználta férjének, Jakab 
Zsigmondnak rajzait és metszete-
it, de a családi album is segítségül 
szolgált neki, Balázs Ödön fotog-
ráfustól is sikerült kölcsönkérnie 
régi fényképeket és végül Bíró 

József és családja jóvoltából 2012-
ben sikerült kiadni az alkotást. 

A rendezvény utolsó mozza-
nataként Jakab Rozália megkö-
szönte mindazoknak a segítségét, 
akik hozzájárultak kéziratának 
megjelenéséhez. – Az írás az én 
érzéseim alapján született, egy 
gyűjteményes kötet, amelybe éle-
tem során gyűjtögettem az emlé-
keket. Ez lett az egyik legkedve-
sebb könyvem, ugyanis hatalmas 
szeretettel írtam minden szót, ami 
benne van. Én tulajdonképpen 
nagyon sok mindent láttam, hal-
lottam és megéltem Tamási Áron 
szülőfalujában, gyűjtögettem a 
régi emlékekből és feljegyeztem 
őket, hogy ne vesszenek el végleg 
– vallotta könyvéről a szerző.  

NépélET éS NépHAgyoMÁNy FARKASlAKÁN 

Tamási-emlékkötetet mutattak be Udvarhelyen
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Könyvbemutató a múzeumban. Helyre kell igazítani a téves Tamási-képzeteket 

A Merkúr Áruház organikus 
részlegével partnerségben ösz-
szeállított rovatunk mai kiadá-
sában a különböző fűszerek, 
illetve a kakukkfű hatásaira 
hívjuk fel olvasóink figyelmét. 
A kakukkfű a jótékony hatásai 
mellett a bárányhúsokkal ké-
szített ételekhez is kiválóan 
talál. 

Kevesen tudják, hogy a 
fűszerek antioxidáns hatásuk 
gyakran messze felülmúlja a 
köztudatban legjobbnak tartott 
zöldségeket, gyümölcsöket. Szá-
mos leépítő, káros folyamat ellen 
vívott küzdelemben segíthetek, 
mint például az öregedés, da-
ganatos megbetegedések, vagy 
akár az Alzheimer-kór. Külön-

leges tulajdonságuk, hogy áldá-
sos hatásuk hosszas hevítés után 
is megmarad, így főzés, sütés 
után is élvezhetjük a csodás ízek 
mellett a háttérben megbúvó 
egészségmegőrző képességüket. 
A kutatások bizonyítják, hogy 
az okosan megfűszerezett saláta 
antioxidáns hatása 150-200%-
kal nő. Kijelenthető, hogy a 
fűszerek nem csak finommá, de 
egészségessé is teszik ételeinket.

Példaként említhető a 
gyömbér: egyik legkülönösebb 
tulajdonsága, hogy segít meg-
birkózni a reggeli émelygéssel, a 
hányingerrel. Megfigyelések sze-
rint kétszer olyan hatásos, mint 
egyes rosszullét elleni gyógysze-
rek. Jótékony hatással van a vér-
áramlásra, és még fájdalomcsil-

lapító hatást is tulajdonítanak 
neki. Talán mondani sem kell, 
erős antioxidáns is egyben. Ér-
dekessége, hogy megfigyelések 
szerint a kemoterápián átesett 
betegeknek is segít a mellékha-
tások enyhítésében. Segíti az 
emésztést is. 

A zsálya segít a sejtek vé-
delmében. Segítségünkre van 
még az ízületi gyulladások ke-
zelésében, az érelmeszesedés és 
az asztma elleni küzdelemben. 
Megfigyelések szerint a szellemi 
funkciók javításában is jól jöhet. 
Egy kísérlet során megfigyelték 
azt is, hogy a zsályát fogyasztók 
emlékezőképessége jobban telje-
sített, mint a kísérletben résztve-
vő, placebót fogyasztó embere-
ké. Napjainkban a kakukkfüvet 

külsőleg sebek fertőtlenítésére, 
belsőleg pedig emésztési gon-
dok, torokfájás, gégegyulla-
dás, köhögés és idegesség ellen 
javasolják. Mivel nyugtatólag 
hat az izmokra, görcsoldó ha-
tása mind az emésztőrendszer, 
mind a méh simaizmainak ösz-
szehúzódása esetén ismert. A 
kakukkfüves tea forró gőze in-
halálva, vagy kakukkfű teával 
való öblögetés sokat segíthet 
torok kaparása, köhögés ellen. 
A kakukkfű illóolaja serkenti az 
immunrendszer működését, ha-
tására fokozódik a fehérvérsej-
tek termelése. A fürdő folyamán 
a forró víz hatására felszabaduló 
illóolajok részben a teljes bőr-
felületen a pórusokon keresztül 
szívódnak fel, másrészt a felső 

légutakon keresztül a tüdőbe 
jutva fejtik ki antibakteriális 
hatásukat. A kakukkfüves für-
dőnek még idegerősítő hatása is 
van és a gyulladásos bőrelválto-
zásokat is pozitívan befolyásol-
ja. A kakukkfűből kinyert olajat 
használják baktérium-, vírus- és 
gombaölő, illetve féregűző, 
idegerősítő, méherősítő, gyulla-
dáscsökkentő, szíverősítő, élén-
kítő, köptető, köhögéscsillapító, 
vízhajtó hatása miatt. Jó hatású 
szájüregi fertőzések, gyulladá-
sok esetén. A kakukkfű jó még 
másnaposság ellen is.

Fontos tudni, hogy bárány-
hús alapú ételek fűszerezéséhez, 
ízesítéséhez is kiváló. Ezt már 
elődeink is rendszeresen alkal-
mazták.

TERMéSzETESEN EgéSzSégESEN FűSzEREK éS KAKUKKFű



Két fiatal székelyudvarhelyi 
programozó a labdarúgó-
Európa-bajnokság apropóján 
telefonos alkalmazást készí-
tett. Az egydolláros fejlesztés 
Romániában kategóriájában a 
legjobbnak bizonyult, az iTunes 
amerikai toplistáján sport kate-
góriában pedig az ötödik helyet 
foglalta el. Jóllehet a fiatalok 
szerint a találmányt így is ke-
vesen vásárolták meg, mégis 
rájuk szólt az UEFA, mivel a 
szoftver neve tartalmazza az 
Euro 2012-t, ami jogdíjakat von 
maga után.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

A 2012-es Európa-bajnok-
ság még nem ért véget, 
de a fejlesztőknek el kel-

lett távolítaniuk a programot az 
internetről. Az Euro 2012 Live 
néven jegyzett, iPhoneokra írt 
alkalmazás arra volt hivatott, 
hogy a focirajongóknak átte-
kinthető információkat, híreket 
nyújtson kedvenc csapatukról, 
játékosaikról, meccseikről. A tel-
jes mértékben székelyudvarhelyi 
fejlesztésű program arra is képes, 
hogy a meccs kezdetekor átvált-
son élő közvetítésre. Természete-
sen részletes statisztikát ad min-
denről: a csapat már lezajlott 
meccseiről, a gólok számáról, 
játékoscserékről, sárga és piros 

lapokról, még a nemzeti him-
nuszokat is meg lehet hallgatni. 
Péter Róbert és Vladu Cornel 
írta a szoftvert, a grafikai fe-
lületet pedig Mezei Szabolcs 
készítette. Jóllehet csak három 
és fél lejbe került a teljesen rek-
lámmentes program, alig 1500-
an vásárolták meg – panaszolta 
lapunknak Péter Róbert. A fia-
talember arra azonban büszke, 

hogy a program Romániában 
kategóriájában a legjobbnak 
bizonyult, valószínűleg ezért 
is figyelt fel rá az UEFA, majd 
szólt rá a fejlesztőkre a jogdíjak 
miatt. Az egydolláros fejlesztés 
nemcsak Romániában volt nép-
szerű, mivel az iTunes amerikai 
toplistáján sport kategóriában 
az ötödik helyet foglalta el: ez 
kimagasló eredmény, az Álla-

mokban ugyanis nem az európai 
foci a legnépszerűbb sportág.

– Sajnos nem vagyunk meg-
elégedve, mivel a programot nem 
vásárolták meg elegen, alig ezer-
ötszázan. Közel három hónapot 
dolgoztunk rajta, rengeteg szabad-
időnk ráment. A továbbiakban 
zenéhez kapcsolódó szoftvereket 
írunk, remélhetőleg nagyobb si-
kerrel – mondta Péter Róbert.

Három udvarhelyszéki község-
ben nem alakult meg a döntés-
hozó testület és polgármester 
sincs beiktatva. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro 

Homoródalmás, Korond 
és Felsőboldogfalva 
zárja az udvarhelyszéki 

települések önkormányzati testü-
leteinek megalakulási sorrendjét, 
s ezzel a mai napon térségünkben 
lezárul a 2012-es helyhatósági vá-
lasztások teljes folyamata.

A polgármesterek szempont-
jából egyik községben sem hozott 
változást a választás, sőt Almáson 
és Korondon még csak kihívója 
sem akadt a hivatalban lévő, tu-
lipános településvezetőnek, Rigó 
Mihálynak, illetve Katona Mi-
hálynak. Zavartalanul „virágzik a 
tulipán” a két község képviselő-
testületében is, melyet Almáson 
9, Korondon pedig 15 RMDSZ-
es tanácsos alkot, így az alpolgár-
mester kiléte mindkét esetben a 
szövetség magánügye.

Felsőboldogfalván már bo-
nyolultabb a helyzet. Sándor 
József polgármester újabb négy 
évet tehet településvezetőként 
az eddigi 22-höz, a mai napon 
megalakuló önkormányzati tes-
tületnek 6 RMDSZ-es, 2 MPP-s 
és 5 EMNP-s tanácsosa lesz, így 
kérdés, hogy melyik politikai ala-
kulat adja az alpolgármestert.

UEFA-TilTólisTán A széKEly TAlálmány

Eb-szoftver udvarhelyi fejlesztéssel
HáRomKözség mARAdT

A beiktatások 
utolsó napja
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Kevesen vásárolták, az UEFA mégis felfigyelt rá fotó: ifj. haáz sándor

hadnagy kristóf, 

18 éves, diák

A HéT KéRdésE  ön szERinT Ki nyERi mEg A FUTbAll-EURópA bAJnoKságoT? 

Én igazából nem 
követem a focit, és 
nem is nagyon sze-
retem nézni, ezért 
nem tudom, hogy 
ki lesz a nyertes az 
idén. Mindenképp 
a legjobb csapatnak 
szurkolok, legyen az 
bármelyik. Sosem 
voltam nagy rajon-
gó, örültségnek tar-
tom, hogy egy labda 
után futnak.

Minden alka-
lommal nyomon kö-
vetem a bajnokságo-
kat, az idén is néz-
tem természetesen. 
Szerintem Anglia a 
nyertes csapat, mivel 
jelenleg ők vannak a 
legjobb formában, 
a többi csapat csak 
összevissza játszik.  
Véleményem szerint 
nekik kellene meg-
nyerniük.

Bartha Balázs, 

78 éves, nyugdíjas

Mikor van időm, 
akkor én is követem 
a bajnokságot, pél-
dául a tegnap este is 
láttam. A kedvenc 
csapatom a spanyol, 
ezért nekik szurkol-
tam, és szerintem 
ők fogják megnyer-
ni az idei bajnok-
ságot. Jó formában 
vannak, remélem, 
hogy övék lesz a 
végső győzelem.

sipos kata, 

24 éves, óvónő 

Ha van időm, 
akkor követem a baj-
nokságot, leginkább 
munka közben szok-
tam nézni. Szerintem 
a spanyolok nyernek 
az idén, láthatóan jó 
formában vannak, 
habár én nem nekik 
szurkoltam. A portu-
gál csapat a kedven-
cem, nekik drukkol-
tam, de ők szerdán 
kiestek.

Bartha norBert, 

27 éves, pincér

> Hétfőn kezdődnek az írásbeli 
próbák. Véget ért az érettségi idegen 
nyelv próbája, hétfőtől az írásbeliken ad-
nak számot tudásukról a végzősök.

Angol, német vagy francia nyelvből 
vizsgáztak az elmúlt héten azok az érett-
ségizők, akik a középiskolai éveik alatt 
nem szereztek meg valamilyen elismert 
nyelvvizsgát. A diákoknak, akárcsak más 
nyelvvizsgákon, több próbát kellett le-
tenniük: hallás és írás utáni szövegértés, 
írásbeli és szóbeli fogalmazás, valamint 
társalgás. Minden próbán négyes skálán 
értékelték tudásukat. A legtöbb jelent-
kező angol nyelvből volt, 1999-en irat-

koztak vizsgára, 365 diáknak ismerték 
el a nyelvvizsgáját. Németből 283-an 
vizsgáztak, és 58 diáknak ismerték el a 
nyelvvizsgáját. Legkevesebben francia 
nyelvből vizsgáztak, mindössze 65-en 
iratkoztak, és öt diáknak ismerték el a 
nyelvvizsgáját. 

Hétfőn kezdődnek az érettségi írásbeli 
próbái, az előző évek gyakorlatához híven, 
a román nyelv és irodalomból, kedden 
magyar nyelv és irodalomból, szerdán a 
szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 
egy pihenőnap után, július 6-án pedig 
a választott tantárgyból vizsgáznak. Az 
érettségi írásbeli próbáinak eredményét 

július 8-án kell közzétenni, az óvásokat 
pedig másnap, július 9-én 8–14 óra kö-
zött lehet letenni. Az érettségi vizsga 
végleges eredményeit július 13-án közlik. 
(Takács Éva)

> Elindult a Caritasos Karaván. 
Szerdán reggel kezdődött el a Gyulafe-
hérvári Caritas Családsegítő Szolgála-
tának vakációs programja, mely segítsé-
gével 15 Hargita megyei gyerek részesül 
egy teljes napos vakációs programba. A 
szervezők éves munkájuk során rálát-
nak bizonyos falvak olyan gyerekeire, 
akik már szinte felnőttként kell éljék a 

mindennapjaikat, nem engedhetik meg 
maguknak, hogy táborokba, kirándulá-
sokra vagy egyéb megszokott vakációs 
programokba vegyenek részt. Ezért a 7 
szakember és önkénteseik a Hargita Me-
gyei Tanács Gyerekvédelmi Vezérigazga-
tóság támogatásával az idén a következő 
falvakban szervez egy felejthetetlen na-
pot a gyerekek számára:  Székelyderzsbe, 
Szentlélekre, Nagygalambfalvára, Orosz-
hegybe, Zeteváraljára, Máréfalvára, 
Gyergyócsomafalvára, Gyergyóalfaluba, 
Gyegyószárhegyre, Csutakfalvára, Orot-
vára, Gyergyóújfaluba, Csíkszentimrére, 
Csíkpálfalvára és Csinódba is. hí
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Körkép
aktuális

A Bögöz Községért Egyesület 
jóvoltából az udvarhelyszéki 
helység huszonegy tagú kül-
döttsége harmadik alkalommal 
vett részt a Bögöz–Harasztos 
testvértelepülési találkozón.

HNU-információ

A Kolozs megyei Harasztos 
faluban megrendezett, 
E drága nyelvet porrá ne 

törjétek! elnevezésű kulturális ta-
lálkozón június 15–17. között az 
udvarhelyszékiek megismerked-
hettek Harasztos és Torda vidéké-
vel, a környék kulturális értékeivel, 
természeti szépségeivel, és betekin-
tést nyerhettek a szórványmagyar-
ság mindennapi életébe. 

Meglátogatták többek közt a 
tordai sóbányát, a fejedelmi házat, a 
torockószentgyörgyi vár romjait és 

az aranyosgerendi Kemény–Bánffy-
kastélyt is. Külön színfoltot jelen-
tett a Hagyományos gasztronómia 
szabadidőprogram, melynek során 
a települések képviselői saját hagyo-
mányaik szerint készíthettek bog-
rácsost. A rendezvény fórummal 
zárult, melyen a szórványban élő 
magyarok helyzetéről beszélgettek 
a jelenlévők, kifejtve véleményüket, 
miszerint kultúránkat, hagyomá-
nyainkat csakis együtt tudjuk ápol-
ni a jövőben.

– Sikeres pályázaton vagyunk 
túl, külön köszönettel tartozunk a 
megyei önkormányzatnak a támo-
gatásért – árulták el a szervezők.

Szülőföldünk 
megismerése
A Bögözi Wass Albert Is-

koláért Egyesület köszönetet 

mond Hargita Megye Taná-
csának a 2012. június 8–9-én 
tartott program támogatásáért. 
Negyvenhat Bögöz községi fi-
atal vett részt A szülőföldünk 
megismerése elnevezésű rendez-
vényen, melyet azzal a céllal 
szerveztek, hogy a mai fiatalok 
megismerjék Székelyföld tör-
ténelmét, turisztikai neveze-
tességeit. A közel félszáz diák a 
következő útvonalon haladt vé-
gig : Bögöz – Székelyudvarhely 
– Szejkefürdő (Orbán Balázs) 
– Farkaslaka (Tamási Áron) – 
Korond (Kézművesség) – Parajd 
(Áprily Lajos) – Bucsin-tető – 
Gyergyószárhegy (Lázár-kastéy) 
– Balánbánya (Egyeskő, Sugó-
barlang) – Libán – Zetelaki 
víztározó – Székelyudvarhely 
(Orbán Balázs) – Bögöz.

Jégverésnapi határkerülést és 
falunapokat rendeznek a hétvé-
gén Székelyderzsben. A hagyo-
mánytisztelet, közös gondolko-
dás és jövőtervezés jegyében 
szervezett kétnapos rendez-
vény egy két évszázados helyi 
hagyományban gyökeredzik.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Kilencedik alkalommal 
rendeznek jszombaton 
és vasárnap a határkerü-

léssel egybekötött falunapokat 
Székelyderzsben. A jégverésnapi 
(június utolsó szombatja) határ-
kerülés történelmi háttere egy két 
évszázados hagyományra épül. 
Még az 1800-as évek elején tör-
tént, hogy a falu határát a jég több 
éven keresztül elverte. Ez idő tájt 
egy asszony álmot látott, mely-
ben az állt, hogy a határt minden 
esztendőben meg kell kerülni, 
ahhoz, hogy a falu ne maradjon 
termény és betevő falat nélkül. A 
kerülésből hagyomány és ünnep 

lett, amelyet azóta is minden év 
utolsó szombatján tartanak. Idén 
már kilencedik alkalommal a fa-
lunapok keretén belül rendezik 
meg, ezáltal a falunapok rendez-
vénysorozata kétnaposra bővült.

Az ünnepre szeretettel vár-
nak haza minden székelyderzsit, 
elszármazottat, de természetesen 
szívesen látják mindazokat, akik 
részesei szeretnének lenni a ha-
gyománynak és a faluünnepnek.

A harasztosi templomnál. Együtt, mert összetartozunk 

BögöziEK A tEStvértElEpüléSi KApcSolAtoK ápoláSáért

Megismerni, megismerkedni
Határkerülés és falunapok 

Székelyderzsben

HirdEtéS

Székelyderzsi Falunapok 2012

Szombat, június 30.
9 óra – Lovas-dobos meghívás
12 óra – Megnyitó a templom előtt, lovas-szekeres határkerülés
15 óra – Ünnepi istentisztelet, a Petky János-díj átadása
18 óra – Álmodjunk jövőt Székelyderzsnek!
21 óra – Kulturális est (Tengerihántás című népi előadás – Sirülő 
Néptáncegyüttes)
23 óra – Utcabál, nótaest

Vasárnap, július 1.
11.30 – Áhitat
12 óra – Tövissi Zsolt építész ismerteti a templom felújítási tervét
13 óra – A Győri Pedagóguskórus előadása
14 óra – Szoborleplezés
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Második alkalommal szervezik 
meg hétvégén Székelyudvarhe-
lyen azt a motoros vezetéstech-
nikai képzést, amelyet tavaly 
premierként a helyi Daimler MC 
és a WideRoad hozott először 
tető alá. A szervezők szerint a 
képzés célja, hogy a motorosok 
elsajátítsák a megfelelő szintű 
járműkezelést, ezáltal is növel-
ve a közlekedés-biztonságot.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Mint már korábbi lapszá-
munkban beszámol-
tunk róla, vasárnap 

második alkalommal szervez 
a székelyudvarhelyi Kaufland 
Áruház parkolójában moto-
ros vezetéstechnikai képzést a 
székelyudvarhelyi Daimler MC és 
a WideRoad közlekedésbiztonsá-
gi cég. A tavalyi sikeren felbuzdul-
va – akkor ötven résztvevője volt 
a balesetmegelőzési felkészítőnek 

–, idén újra megszervezik a ren-
dezvényt, hisz mint a szervezők 
elmondták, óriási igény van a mo-
torosok részéről egy ilyen foglal-
kozásra.

A vasárnapi képzésen az okta-
tók a balesetmegelőzésre fektetik 
a hangsúlyt, a reggel kilenckor 
kezdődő programot az alapoktól 
kezdve építik fel. Elméleti résszel 
kezdik a napot, ahol az oktatók 
és a meghívottak a megfelelő fel-
szerelés fontosságáról tartanak 
előadásokat, amit többórás gya-
korlás követ. A nyolc órán át tartó 
program végén tesztpályán pró-
bálhatják ki magukat a képzésre 
jelentkezők, hogy milyen is vezet-
ni olyankor a motort, amikor idő-
keretek közé vannak szorítva.

– A teszt után mindenkinek 
felhívjuk a figyelmét a hibáira, és 
olyan tanácsokat igyekszünk adni, 
aminek később is hasznát vehetik, 
és amit természetesen sok gyakor-
lással fokozatosan kiküszöbölhet-

nek – fogalmazott Bálint Levente 
szervező, a WideRoad oktatója. A 
szakember szerint azért van jelen-

tősége az ilyen továbbképzéseknek, 
mert a vezetői engedély csupán egy 
lehetőséget ad kedvenc motorunk 

használatára, nem jelenti azt, hogy 
mindent tudunk arról, ami a gép 
kezelését illeti.

VezetéstechnikAi tRéning

A motorosokat képzik

Az udvarhelyi motorosokat is megtornásztatják a hétvégén

Csíkszeredai dizájnerek által 
kreált és csíkszeredában varrt 
ruházatban utaznak a londoni 
olimpiára a romániai sportolók 
és kísérőik, és szintén az ő ke-
zük nyomát viseli a sportolók 
felvonuló-öltözéke is, amelyben 
az olimpia megnyitóünnepségén 
masíroznak majd. kívülállók kö-
zül elsők között nézhettük meg 
a kosztümöket, amelyek merő-
ben másak, mint amilyenekben 
az előző olimpiákon láttuk a ha-
zai sportolókat. sportos, kényel-
mes és fiatalos – így jellemezte 
az általa tervezett ruházatot 
Oláh gyárfás dizájner. 

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

Bukarestben tegnap este mu-
tatták be azokat az öltözéke-
ket, amelyekben Londonban, 

az olimpia megnyitóünnepségén 
felvonulnak a romániai sportolók. 
Mostanig még képen sem láthatta 
ezeket a kreációkat kívülálló sze-
mély, tegnap délután elsők között 
voltunk, akik felvételeken láthattuk 
ezeket, ugyanis, mint megtudtuk, 
csíkszeredai dizájnerek tervezték, 
és ugyancsak csíkszeredai gyárban 
állítják elő a ruhadarabokat. 

Oláh Gyárfás fiatal csíksze-
redai ruhatervezőt februárban 
kérték fel erre a munkára, február 
20-ig kellett elkészítse a terveket, 
amelyek, mint mondja, eredetileg 
valamelyest eltértek attól, amit 
végül késztermékként láthatunk 
majd a hazai sportolókon, az anya-
gi keret ugyanis most is határokat 
szabott. Tulajdonképpen egy csa-
pat munkájáról van szó, ennek a 
csapatnak a tagja Oláh Gyárfás, 
Zsigmond Adél és Veress Andrea 

Bernadett, mindhárman csíkszere-
dai dizájnerek.

– Dicsőségnek dicsőség, de 
alkotó ember számára inkább a 
rutinmunka egy ilyen felkérésnek 
eleget tenni. Kihívást a technikai, 
valamint a logisztikai megoldás 
jelent, nem annyira a ruha terve-
zése. Bár az is, mert nem egyszerű 
úgy megtervezni egy ruhát, hogy 
az annyiféle embernek jó legyen – 
mondta Oláh Gyárfás.

Mást, mint az eddigiek
A megrendelőknek az volt az 

egyik fő elvárásuk, hogy ne legyen 
hagyományos ing, öltöny és vala-
milyen kalap, a lányoknak pedig 
stewardess-cucc, hanem legyen 
sportos, kényelmes öltözet.

– Megnéztük az egész archívu-
mot, hogy lássuk, miben vonult fel 
a román olimpiai csapat a 60-as, 
70-es, 80-as, 90-es években. Lát-
tuk, hogy tényleg mindig ugyan-
az a nagyon klasszikus, kétrészes 
kosztüm volt a nőknek, vagy ruha 
kabáttal, vagy szoknya kabáttal. A 
megbízóink ebből akartak kitörni, 
azt akarták, hogy legyen valami 
modernebb, fiatalosabb, valami 
olyan ruha, amit nemcsak ezen az 
egy eseményen használhat a viselő-
je, hanem az olimpia után is visel-
heti – mondta Oláh Gyárfás. 

Elmondása szerint igazi kihívás 
volt, hogy valamelyest megtalálja az 
egyensúlyt a kényelem, illetve a jó 
kinézet között. Az is szempont volt, 
hogy ennek az öltözéknek valami-
lyen formában képviselnie is kell az 
országot, de nem úgy, hogy piros-
sárga-kékbe öltözik mindenki. 

– Mi a zászló színeiből a pirosat 
mellőztük, helyette szürkét használ-
tunk. A sárgát sem akarták a meg-

rendelők, de az végül maradt, sőt 
domináló színként van jelen – ma-
gyarázta Oláh Gyárfás, miközben a 
ruhákról készült fotókat nézegetjük. 
– Elég cool dolog lett belőle – nyug-
tázta –, sikerült megfelelni az elvárá-
soknak, de kemény munka árán. 

– Itt nemcsak rólunk, di-
zájnerekről van szó, hanem a ru-
hákat legyártó Harolt vállalatról 
is. Ilyen rövid idő alatt ezt lo-
gisztikailag átfogni, nem volt kis 
munka a Harolt elnöke, Ferencz 
Rita számára sem – mondta. 

nem hétköznapi méretek
A szintén Oláh Gyárfás által 

tervezett cipőket Kolozsváron, 
a Clujana gyárban gyártják, két 
ottani dizájner, Cimpean István 
és Szabó Attila közreműködésé-
vel. A cipők is okoztak fejtörést 
bőven: kényelmesek kell legye-
nek, mert a sportolók a versenyek 
előtt órákat kell bennük álljanak 
a megnyitón, ráadásul a lábmére-
teik nem hétköznapiak: a nők kö-
zött nem ritka a 40-es méret, de 
olyan hölgy is van az olimpikonok 

között, aki 43-as lábakon jár. Ez 
esetben viszont a férfiméret akár 
52-ig is kitolódott. De nem csak a 
cipőméretek, hanem a kosztümök 
méretei is extrémek. 

– A négy használt méret he-
lyett mi most több mint tíz méret-
tel dolgoztunk. A tornászlányok-
nál például a legkisebb 1,40 méter 
magas, a legmagasabb sportoló 
pedig 2,10 méter. És még nem 
beszéltem a karhossz, lábhossz, 
comb- vagy derékvastagságban 
mért eltérésekről – magyarázta 
Oláh Gyárfás.

Semmi népiesség
A sportolók ruházatát díszítő 

népi motívumok igen népszerű-
ek mostanság. Oláh Gyárfás azt 
mondja, neki eszébe sem jutott, 
hogy népi motívumokkal díszít-
se az általa tervezett kosztümöt, 
szem előtt csak azt tartotta, hogy 
kényelmes, sportos legyen, és per-
sze, hogy kapcsolatos legyen az 
általuk képviselt, Ivan Patzaichin 
egykori kenus olimpiai bajnok 
nevét viselő Patzaichin-branddel. 

sportolók a díszítőelemek
Az Oláh Gyárfás által terve-

zett ruházathoz járó sálak, trikók 
az ugyancsak csíkszeredai dizájner, 
Zsigmond Adél kreációi. 

– Híres sportolók alakja-
it használtam fel mind a trikók, 
mind sálak esetében – mondja –, a 
trikókon megjelenő grafika terve-
zésénél az volt a koncepció, hogy 
az első látásra szimmetrikus kép-
ben felfedezzük a benne elrejtett 
aszimmetriát.

A női sálon a sportolók kis ka-
leidoszkópszerű formákban jelen-
nek meg, mintha kis virágminták, 
rozetták lennének. Ezek a motívu-
mok nem ismétlődnek, tehát nem 
követtem a klasszikus sorolt mintás 
sálmodellt. A férfisál a nőihez ké-
pest sokkal szabadabb kompozíció, 
de rajta a figurák mégis valamilyen 
formában kötődnek egymáshoz, 
mintha lenne egy történet is, amely 
összefűzi őket – magyarázza Zsig-
mond Adél, miközben már a férfisál 
ugyancsak sportolóalakokból álló, 
ám a nőitől eltérően nem rozetta 
formájú, hanem hosszúkás, egyedi 
motívumait mutatja.

 Két rend ruházatot terveztek, 
az egyik, amelyben utaznak a spor-
tolók, és a másik, amelyben az olim-
pia megnyitóján felvonulnak. Az 
Adél által tervezett trikó az utazó-
ruházat részét képezi, ezt a felvonu-
láson a férfiaknál ing váltja, és per-
sze, más az utazó és más a felvonuló 
nadrág, zakó. A lányok dzsekiben 
utaznak és nadrágban, a megnyitón 
pedig ruhában masíroznak. 

A ruházatok címkéje sem hét-
köznapi: Ivan Patzaichin aláírása 
áll rajta, ezáltal az öltözékeket viselő 
sportolók számára személyesebbé 
téve a kreációt.  

Szabják az olimpikonok öltözetét. Gondot okozott a sportolók mérete fotó: balázs árpád

csíkszeRedábAn teRVezik-VARRják A ROmán OlimpikOnOk felVOnuló-Ruháját

Sportos, kényelmes és fiatalos viselet
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A fényképeket 
A DáviD fotó 

StúDió kéSzítette

Búcsúzik 
a Kós Károly

Szakközépiskola 
XIII. D. osztálya
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Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi po-
zíciókba keres munkatársakat:

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓ
A munkakör leírása: gépjárművezetők irányítása, a fu-
varfeladat végrehajtásának 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 fuvarozási 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, karri-
erlehetőség
Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kér-
jük, küldje el önéletrajzát a cariere@waberers.com 
e-mail címre, megjelölve a címben a megpályázott mun-
kakört. További információk a 0266–312 071-es tele-
fonszámon kérhetők.



A gyógynövénytermesztés és 
a minőségi sajtkészítés is a 
vidék természeti adottságai-
nak fenntartható kiaknázását 
jelenti – bizonyították be saját 
példáikon keresztül szakembe-
rek a tegnapi, Homoródfürdőn 
megtartott a gazdatalálkozón. 
A megbeszélésen a havi vásá-
ron részt vevő termelők is meg-
oszthatták tapasztalataikat.

HN-információ

Ahelyi termékek előállítása 
és értékesítése volt annak 
a Homoródfürdőn tegnap 

tartott megbeszélésnek a főtémá-
ja, amelynek a Székely Konyha 
Egyesület és a Székely Sajtkészítők 
Kézműves Egyesületének tagjai, 
valamint Hargita Megye Tanácsa 
és a Hargita Megyei Agrárkamara 
által havonta megszervezett Ha-
gyományos és Helyi Termékek 
Havi Vásárán részt vevő termelők 
voltak a meghívottjai.

Homonnai: 
értékeinkre építeni
Az ötven résztvevővel zajlott ese-

ményen Homonnai Albert Márton 
műépítész a csinódi tanyáján szerzett 
gazdálkodási tapasztalatait osztotta 
meg az érdeklődőkkel. A húsz hek-
táron gazdálkodó Homonnai egy 
kezdetben hétvégi kirándulásokra 
használt terület gazdasággá való 
átalakításának példáján keresztül 
mutatta be, hogy Székelyföld gaz-
dasági és kulturális értékeit hogyan 
lehetne hasznosítani. Mint hang-
súlyozta, mások utánzása helyett 
a saját, hagyományos értékeinkkel 
kell megtalálnunk az anyagi fejlődés 
alapját szolgáló kitörési pontokat. 

Példaként a csángó tanyákat emlí-
tette, ahol ezer méter tengerszint 
feletti magasságon fekvő tízhektá-
ros kaszálón a hagyományok és az 
eredeti értékek segítségével képesek 
megteremteni az életfeltételeiket. 
Homonnai gazdálkodása egy ered-
ményes példa arra, hogyan lehet 
napi 10-15 liter tejet magas szintű 
minőségen feldolgozni. Mint azt 
a gazda bemutatta, az állandó mi-
nőség biztosításához az apró rész-
letekre való figyelés szükséges, így 
például nagyon fontos a sajtkészítés 
biokémiájának az ismerete, az érle-
lési hőfok, a páratartalom, a savfok 
beállítása, vagy az oltó minősége.

Sokoldalú 
gyógynövénytermesztés
Zágoni Elemér ugyanakkor 

a fekete ribizli termesztésének, 
felhasználásának és feldolgozásá-
nak rejtelmeibe avatta be a részt-
vevőket. A gyógyszerészként és 
kutatóként is nagy tapasztalattal 
rendelkező doktor szerint a feke-
te ribizli csodálatos gyógynövény, 
amelynek minden része haszno-
sítható az egészség védelmében. 
Amint azt Zágoni elmondta, ez a 
növény kiemelt helyet érdemel vi-
dékünkön, mivel számos kísérlet-
tel bizonyították, hogy a Hargita 
megyében termelt fekete ribizli 
vitaminkoncentrációja magasabb 
az átlagosnál, valamint oligo- és 
mikroelemekben is gazdagabb 
a más vidékeken termelteknél. 
Zágoni a fekete ribizli legfonto-
sabb gyógyhatásaiként a vérnyo-
máscsökkentő, a magas omega-3 
és omega-6 zsírsavtartalmának 
köszönhető ellenállóképesség-
növelő és érfalerősítő hatását em-

lítette. A természetgyógyász is-
mertette a fekete ribizli feldolgo-
zásának lehetőségeit, és minden 
jelenlevőnek ajánlotta e rendkívül 
hasznos növény termesztését. A 
bemutatók sorát végül Bíró Albin, 
a csíkszeredai Herba Millefolium 
gyógynövénybolt társtulajdonosa 
a gyógynövények feldolgozásáról 
és hasznosításáról tartott előadá-
sával zárta, vidékünk számos érté-
kes gyógynövényét mutatva be a 
résztvevőknek.

Odafigyelnek 
a minőségre
A találkozó keretében ugyan-

akkor a megyei tanács és a Hargita 
Megyei Agrárkamara által havon-
ta megszervezett Hagyományos 
és Helyi Termékek Havi Vásárán 
részt vevő termelőkkel folytatott 
megbeszélésre is sor került. Ennek 
célja a termelők vásárral kapcsola-
tos eddigi tapasztalatai mellett a 
termékek minőségére vonatkozó 
fogyasztói észrevételek átbeszélé-
se volt. Márton István, a megyei 
önkormányzat vidékfejlesztési 
egyesületének igazgatója kihang-
súlyozta, azt a termelőt, akinek a 
termékeire megalapozott panasz 
érkezik, a szabályzat alapján vég-
érvényesen eltiltják a vásáron való 
részvételtől, ugyanis cél, a terme-
lő és a vásárló közötti kölcsönös 
bizalom kialakítása. Ez azonban 
Márton szerint csakis tisztességes 
hozzáállással érhető el. A terme-
lők közül többen is igényelték, 
hogy a forgalmas turisztikai helye-
ken állítsanak fel vásárosbódékat, 
ahol a termelői egyesületek tagjai 
megegyezés alapján kínálhatják 
portékáikat.
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Agrárgazdaság
LeHetőSégeik kiHASznáLáSárA biztAtják A gAzdáLkOdókAt

Helyi termékek, helyi értékek

> Árpával indult meg az aratás. A 
kalászosok közül Románia több megyé-
jében is az árpagabona aratásával vette 
kezdetét a nyári betakarítási szezon. 
Noha a gabonakereskedők szerint – bár 
a tavalyi hektárhozamoktól némiképp 
elmaradva – idén is viszonylag jó termés 
mutatkozik, az árpa minőségével azon-
ban problémák lehetnek. Ettől függet-
lenül az árpa piaci ára gyors emelkedést 
mutatva – elérve a tonnánkénti 175 eu-
rós árat – immár meghaladta a kenyér-
gabonáét, ám piaci elemzők szerint ha-
sonló drágulásra számíthatunk hamaro-
san a búza és a kukorica esetében is. Úgy 

vélik, a búza tonnánkénti ára elérheti a 
200-205 eurót, míg a törökbúzáé 210-
215 euróra emelkedhet.

A napokban nyilvánosságra hozta 
idei becsléseit a gabonakereskedők eu-
rópai szervezete, a Cocereal is. Eszerint 
Románia idei árpatermése 1 millió ton-
na körül lesz, ami 30 százalékkal marad 
el a tavalyitól. Egyébként Románia ga-
bonatermésének mintegy 6-7 százalékát 
teszi ki az árpa, míg ez az arány Francia-
országban 16 százalék, Németországban 
pedig 25 százalék. Ami a hazai árpa- és 
sörárpatermesztést illeti, a szaktárca ada-
tai szerint a 2007–2012-es időszakban 

az árpával bevetett területek nagysága 
360 és 500 ezer hektár között mozgott, 
míg idén 400 ezer hektáron került a mag 
a földbe. A hektárhozam azonban igen 
nagy szórásban, 1,4 és 3,3 tonna között 
változik, az idén viszont a szakemberek 
átlag 2,4 tonnás hektáronkénti termés-
eredményekre számítanak. A betakarított 
összterménymennyiség 500 ezer és 1,400 
millió tonna között szokott alakulni.

A Cocereal becslései szerint Romá-
niában idén 17 millió tonnányi gabona-
termésre lehet számítani, ami 2,5 millió 
tonnával marad el a tavaly esztendeitől. 
(Hecser Zoltán)hí
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Kerekasztal-beszélgetésre hívták a gazdálkodókat. Együtt gondolkoztak a helyi termékek értékesítéséről fotó: domján levente

 hirdetés

A Pénzügyminisztérium,
Az OrSzágOS 

AdóÜgYnÖkSég,
a Hargita Megyei 

közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a költségvetési bevételek begyűjtését 

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

tel.: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 2003/92-es kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. jú-
lius 13-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 5. sz. 
alatt árverés útján eladja az adós MOBEXPORTROM 
Kft. (fiskális lakhelye: Székelyudvarhely, Virágok sétány 
13/18. szám, Hargita megye, fiskális azonosítószám 
27162586) tulajdonát képező következő ingóságokat:

Ford Mondeo személygépkocsi, 
gyártási év 2001

13 500 lej

kefés csiszológép 1 050 lej
Összesen: 14 550 lej

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak megtartása 
előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi Közpénzügyi 
Hivatal titkárságára be kell nyújtani a következő dokumen-
tumokat: a megvásárlási ajánlatot, valamint a kikiáltási ár 
10%-át képező részvételi díj befizetéséről szóló bizonyla-
tot. A befizetés eszközölhető a Székelyudvarhelyi Kincs-
tárnál megnyitott RO80TREZ3525067XXX002165-ös 
folyószámlára (bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita 
Megyei Közpénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. To-
vábbá be kell nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy 
felhatalmazását; a romániai jogi személyek esetében a ke-
reskedelmi törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a kül-
földi jogi személyek esetében a bejegyzési okirat román 
nyelvű fordítását; a romániai magánszemélyek esetében 
a személyazonossági igazolvány másolatát; a fiskális hite-
lezők által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, 
hogy nincs adóhátralék. Továbbá a kitűzött időpontban 
és a megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

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

bővebb felvilágosítás 
a 0266–217558-as telefonszámon, 328 belső.

Az eladási hirdetést 
2012. június 26-án kifüggesztették.

hargitanépe



A ma lejáró határidőt két héttel 
megtoldva, július 13-ig fogadják 
a mezőgazdasági tárca megyei 
kirendeltségei a gazdák 141-es 
intézkedés keretében benyújtan-
dó pályázatait. Hargita megyében 
tegnapig 504 pályázatot iktattak, 
ám az óriási érdeklődés miatt még 
közel száz pályázat beérkezésére 
számítanak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az eredetileg megállapított, 
ma lejáró határidőhöz ké-
pest két héttel meghosszab-

bította a 141-es intézkedés aktuális 
pályázati kiírását a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Minisztérium – 
derül ki a szaktárca közleményéből. 
A hírt tegnap lapunk érdeklődésére 
Bélafalvi István, a Mezőgazdasá-
gi Minisztérium Hargita megyei 
képviselője is megerősítette. A félig 
önellátó gazdaságoknak öt éven 
keresztül évi 1500 eurós fejlesztési 
támogatást kínáló pályázati lehető-
ségre így a gazdák pályázatait július 
13-ig fogadják.

„141-es intézkedés iránt je-
lenleg is nagy az érdeklődés, de 
a hosszabbítás kapcsán még töb-
ben fognak beleférni a pályázat-
leadási határidőbe. Fontos tudni 
viszont, hogy csak a pályázat-leté-
teli időszak hosszabbodott meg, a 
pályázathoz szükséges dokumen-
tumok összetétele nem változott. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az 
eladást igazoló dokumentumok 
legkésőbb május 14-i keltezésűek 
lehetnek, azaz a mostani kiírás 

május 15-i napjánál korábbiak” 
– tette hozzá a Hargita megyei 
szakember.

Elmondta, megyénkből tegnap 
délutánig több mint ötszáz pályá-
zatot nyújtottak be a gazdák, ám 
Bélafalvi a kéthetes hosszabbításnak 
köszönhetően még legalább száz 
pályázat beérkezésére számít. „Jelen-
leg 504 pályázatot nyújtottak be a 
gazdák, de úgy gondolom, el fogjuk 
érni a 600-as számot is. Az érdeklő-
dés változatlanul nagy, de nemcsak 
megyei, hanem országos szinten is. 
Ettől függetlenül a letett pályázatok 
száma alapján véleményem szerint 
Hargita megye országos szinten 
is az első négy megye között lesz” 
– jósolja Bélafalvi. Bár a várható 
nyertes pályázatok száma kapcsán a 
szakember nem akart találgatásokba 
bocsátkozni, azt leszögezte, hogy a 
magas pályázási kedv miatt még a 
legnagyobb pontot szerző pályáza-
tok között is kiélezett versenyhelyzet 
lesz. „A mostani pénzalap országos 

szinten 16 ezer pályázat finanszí-
rozására elégséges. Ha ennél több 
pályázatot adnak le a gazdák – már 
pedig úgy néz ki, hogy így lesz –, ak-
kor a feltételeket teljesítő, de legtöbb 
pontot szerző pályázók közül kerül-
nek ki a győztesek” – fűzte hozzá 
a szakember. A 141-es intézkedés 
keretében amúgy a szaktárca adatai 
szerint június 26-ig országos szinten 
több mint 13 ezer pályázatot jegyez-
tek, ami – hasonló pályázat-beadási 
ütem mellett – napokon belül lefedi 
a Nemzeti Vidékfejlesztési Program-
ból erre szánt 112 millió 739 ezer 
eurós keretet. Bélafalvi István szerint 
több 141-es kiírásra – az erre szánt 
pályázati pénzkeret kimerülése mi-
att – idén és jövőre nem is érdemes 
számítani. Így a félig önellátó gaz-
daságok szerkezetváltását és piacra 
termelését elősegítő vissza nem térí-
tendő támogatás csupán a 2014-től 
életbe lépő, következő hétéves uniós 
vidékfejlesztési agrárbüdzsé kereté-
ben nyílhat újra meg.
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 hirdetések

Egy héttel kitolták a 112-es pályázat-leadási határidőt is

A 141-es pályázati kiíráshoz hasonlóan a fiatal gazdák elindulását tá-
mogató 112-es intézkedés kapcsán is a pályázati határidő meghosz-
szabbítása mellett döntött tegnap a mezőgazdasági minisztérium. A 
112-es pályázatok új leadási határidejét így – egy héttel megtoldva 
– július 6-ra változtatta a szaktárca. A 40 esztendőnél fiatalabb, első 
farmalapítását és felszerelését támogató program keretében a gazdák 
projektenként legtöbb 25 ezer eurót igényelhetnek. A Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Programból ebben ez alkalommal 120,886 millió euró 
áll rendelkezésre. Daniel Constantin tárcavezető a pályázati időszak 
meghosszabbítását a pályázatokhoz szükséges dokumentumok előre 
nem látott beszerzési nehézségeivel magyarázta.

Agrárgazdaság
Két HéttEl mEgHosszAbbítottáK Az 1500 Eurós pályázAt HAtáridEjét

Időt nyernek a gazdálkodók

> Megjelent a Székely Gazda legújabb 
lapszáma. Legújabb, júniusi lapszámával je-
lentkezik a Székely Gazda, a Hargita Népe 
Kiadó havonta megjelenő székelyföldi ag-
rármagazinja. A lap munkatársai ez alka-
lommal – Összeterelték a nyájat címmel – a 
juhtenyésztés helyzetét elemezték, de ugyan-
csak a juhászathoz kapcsolódóan olvashat-
nak részletes tudósítást a második Alcsíki 
Pásztortalálkozóról is. A 3. oldalon Fiatal 
gazdák kerestetnek címmel Domján Levente 
véleményanyagát olvashatják, majd az azt 
követő három oldalon híreket, gazdákat fog-
lalkoztató aktualitásokat találhatnak. A lap-
ból az is kiderül, mennyivel csökkentek idén 

a Hargita és Kovászna megyei burgonyate-
rületek, mint ahogy az is, hogy a nehezeb-
ben értékesíthető gumós növény helyett hol 
milyen kultúrákat választottak inkább a szé-
kelyföldi gazdálkodók. A LAM-portréban 
ez alkalommal a gyergyócsomafalvi Czirják 
család tehenes farmját ismerhetik meg, míg 
Bokor Gábor írásában a botfalusi cukorgyár 
országos premiernek számító lépését, a cu-
kortermelési kvóta termelők közötti leosz-
tásának részleteit mutatja be. A 18. oldalon 
kezdődő Jöttek, láttak, tanultak című írásból 
a Hargita megyei mangalicatenyésztő gaz-
dák csíki farmlátogató tapasztalatait ismer-
hetik meg, de a lap hasábjain – a sajtkósto-

lással egybekötött mustra mellett – célja-
ikról, közeljövőbeli terveikről beszélnek a 
Székely Sajtkészítők Kézműves Egyesüle-
tének tagjai is. A Székely Gazda szerkesz-
tői ez alkalommal Kiss Ferenc sajtkészítő 
mesterrel készítettek interjút, aki a Har-
gita megyei sajtkészítő kurzus tanulságai 
mellett Gyergyó vidéki esztenalátogatási 
élményeit is megosztja. A Szakértő rovat-
ban Miklós Levente, a Hargita Megyei 
Agrárkamara munkatársa a Székelyföld 
erdeiben valaha őshonos bölény visszate-
lepítési lehetőségeiről ír, az állat európai 
története mellett bemutatva a tenyésztés 
modern kori üzleti alapjait is.hí
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Előnyben a félig önellátó gazdaságok. Két héttel tovább pályázhatnak a 141-es kiírásra  fotó: domján levente

Egybeterelték 
a nyájat

3 A gazdaszakma becsülete

8 Apadtak a pityókaterületek 

12 Kisállatklinika nyílt Csíkdelnén

13 
18 Jöttek, láttak, tanultak

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 való 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. 



Sport
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> Új főtitkár. A Román Kézilabda-szö-
vetség közgyűlésének fő napirendi pontja 
– a női válogatott szövetségi kapitányának 
kinevezése – mellett két másik, a férfi szak-
ágat is érintő döntést is hozott. A közgyűlés 
Gheorghe Tadici-ot nevezte ki a női válo-
gatott szövetségi kapitányának. Egy másik 
döntés értelmében a szövetség új főtitkára 
Mihail Bocan lett, aki Mihai Marinescut 
váltja. A testület nem tárgyalta az idegenlé-
giósokra vonatkozó szabályt, mely szerint a 
soron következő idényben a bajnokságban 
szereplő csapatok öt külföldi kézilabdázót 
nevezhetnek a bajnoki meccsekre. Így úgy 
fest, helyben marad ez az új módosítás.

> Floorballtorna. Július 1-jén, va-
sárnap, nagypályás (5+1-es felállással) 
amatőr floorballtornát rendeznek Csík-
szeredában, a városi sportcsarnokban. Az 
eseményre 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 Vadkan 
(Csíkszereda). A játékidő a csoportmecs-
csek alatt 2 x 12 perc lett 4 perc szünettel, 
míg az elődöntőben és a döntőben 2 x 15 
perc lesz a játékidő 5 perc szünettel. A cso-

portok, A csoport: Black 69, Felcsík, Vékony 
Vadkan, Barátok, Pro Street; B csoport: 
Floorbulls, Szépszem, Suny, Floorfaktor, 
Csíki Kakasok.

> Libertadores-kupa. Döntetlennel 
végződött a Libertadores-kupa finálé-
jának első felvonása, az argentin Boca 
Juniors hiába szerzett vezetést a 72. 
percben, a vendég brazil Corinthians 
még a hajrában egyenlíteni tudott. A 
visszavágót jövő csütörtökön rendezik. 
Döntő, 1. mérkőzés: Boca Juniors – 
Corinthians 1–1 (Roncaglia 72., illetve 
Romarinho 84.).

> Jégkorong. Német, cseh és szlovén 
ellenfele lesz a Sapa Fehérvár AV19 jégko-
rongcsapatának a szeptember 1-jén és 2-án 
sorra kerülő Ifj. Ocskay Gábor Emléktor-
nán. Az osztrák ligában (EBEL) érdekelt, 
magyar bajnok klub tájékoztatása szerint a 
meghívást Pat Cortina, a korábbi fehérvári 
vezetőedző és magyar szövetségi kapitány 
jelenlegi csapata, a német EHC Red Bull 
München, valamint a cseh extraligás HC 
Vítkovice Steel is elfogadta, míg az EBEL-
csapatokat a szlovén HDD Telemach 
Olimpija képviseli majd. A sorsolás, illetve 
a mérkőzések pontos kezdési időpontja a  
későbbiekben válik véglegessé.hí
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hirdetés

csíkszeredai labdarúgás

Neveztek a harmadik ligába
Jól áll 

a Tusnad Cycling Team

eddig hét biztos résztvevő van

Bonyodalmak a MOL Liga körül
eddig csupán hét csapat részvé-
tele biztos a jövő évi jégkorong 
MOl ligában. szerdán este a 
szlovák jégkorongszövetség csak 
az érsekújvárnak adott részvé-
teli engedélyt. a másik felvidéki 
csapat, a dubnica nem indul a 
ligában, míg a bukaresti steaua 
és a Partizan belgrád részvétele 
is kérdéses.

Hét- vagy kilenccsapatos lesz 
a jégkorong MOL Liga 
2012/2013-as idénye, mi-

után szerdán este a ligába jelentkező 
két szlovákiai csapat közül csak az 
egyiket engedte el a szlovák jégko-
rongszövetség elnöksége. A szerdai 
ülésen a HC Nové Zámky (Érsek-

újvár) megkapta a MOL Liga-in-
duláshoz szükséges engedélyt, a HC 
38 Dubnica (Máriatölgyes) viszont 
nem. Utóbbi csapat esetében a szlo-
vákok a szövetségi szabályzásokra 
hivatkozva utasították el a távozási 
kérelmet.

Továbbá nyitott kérdés marad 
a Bukaresti Steaua és a Partizan 
Belgrád csatlakozása is. Utóbbiak-
nak jégproblémáik vannak, ugyanis 
nem tudják biztosan vállalni, hogy a 
bajnokság kezdésére lesz jég a hazai 
jégcsarnokukban. A bukaresti kato-
nacsapat feltételekhez köti a MOL 
Ligában való indulását. Elsősorban 
ők is jégproblémákkal küszködnek, 
ugyanis a fővárosi Mihai Flamaropol 
Műjégpályán ezúttal sem valószínű, 

hogy lesz jég szeptemberben. Továb-
bá panaszkodnak, hogy az új csapat 
jelentkezésével jelentősen megnő-
nek a kiadásaik, illetve ragaszkodnak 
a kétcsoportos lebonyolítási rend-
szerhez. Az utóbbi két tétel azon-
ban egyre inkább megdőlni látszik, 
ugyanis a két felvidéki csapat közül 
már csak egy maradt. Tegnap meg-
próbáltuk elérni a Steaua elnökét, 
Cristian Cirlant, ám nem sikerült.

Jelenleg eddig hét csapat neve-
zése mondható biztosnak: Dunaúj-
városi Dab.Docler, Miskolci Jeges-
medvék, Ferencvárosi TC, Újpesti 
TE (Magyarország), HSC Csíksze-
reda, Brassói Corona Fenestela 68 
(romániai) és HC Nové Zámky-
Érsekújvár (szlovákiai).

a 30. helyet foglalja el a europe 
tour táblázatán a Csíkszeredai 
Tusnad cycling Team, románia 
egyetlen kontinentális csapata. 
több nagy múlttal és költségve-
téssel rendelkező csapatot előz-
nek meg. többek között a kazah 
astanát is.

Alegfrissebb adatok szerint 
a Csíkszeredai Tusnad 
Cycling Team (TCT) a 30. 

helyet foglalja el azon a ranglistán, 
amelyet a nemzetközi kerékpárszö-
vetség (UCI) ad ki az éves eredmé-
nyek tükrében. Ez alapján a TCT 
versenyzői eddig 2012-ben 252 
UCI-pontot gyűjtöttek össze. Ezzel 
a csíki csapat a legjobb helyezésével 
dicsekedhet, ugyanis eddig a legjobb 
eredménye a 76. hely volt. A tábláza-
ton 121 csapat kapott pontot.

Török Attila, a TCT menedzsere 
elmondta: „Olyan nagy csapatokat 
előzünk meg, mint a kazah Astana, a 

lengyel Bank BGZ, BDC–Marcpol 
Team, a szlovén Sava, Radenska, a 
német LKT Team Brandenburg, a 
spanyol Orbea vagy az ukrán ISK 
Lampre.”

Novák Károly Eduárd, a TCT 
élkerékpározója elmondta, nagyon 
örvendenek ennek az eredmény-
nek, amelyre nem is számítottak. 
„Boldog vagyok, hogy a csapat a 30. 
helyet foglalja el. Elég váratlanul ért. 
Célunk az volt, hogy a legjobb 50 
között szerepeljünk, hiszen az eddigi 
legjobb eredményünk a 76. hely volt. 
Örvendek, hogy az elmúlt három év 
komoly munkája kezd meglátszani, 
és remélem, hogy ezzel az eredmény-
nyel a hazai kerékpározás ismertebb 
lesz” – jegyezte meg Novák.

A TCT versenyzői legközelebb 
a Szebeni Körversenyen fognak részt 
venni, amelyre az előzetes hírek sze-
rint 25 csapat nevezett be. Ezt meg-
előzően viszont magaslati edzőtábor-
ban vesznek részt Hargitafürdőn.

annak ellenére, hogy a Csíksze-
redai vsK labdarúgócsapata el-
veszítette a harmadik osztályba 
való feljutásért vívott párharcot 
a Fogarasi CsM ellen, a múlt 
héten a csíki csapat vezetősé-
ge mégis leadta a harmadik li-
gába a benevezési kérelmét. a 
végső szó a román Labdarúgó-
szövetségé, amely július 15-én 
dönt.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Bár 5–1-re elveszítette a 
harmadik ligába feljutásért 
vívott selejtező mérkőzést 

a Csíkszeredai VSK együttese a 
Fogarasi CSM ellen múlt szerdán, 
Sepsiszentgyörgyön, a klub veze-
tősége szeretné, ha a csapat a jö-
vőben mégis egy osztállyal feljebb 
szerepelne. Ennek érdekében még 
a hét elején a vezetőség egy kérést 
adott le Bukarestben a Román 
Labdarúgó-szövetségnél (FRF), 
amelyben kérik, hogy a következő 
idényben a csíki csapatot a har-
madik ligába írják be – közölte 
lapunkkal a szakosztály elnöke, 
Szondi Zoltán.

Az elnök kitért a kérés tar-
talmára, amelyben beszámoltak 
arról, hogy a csíkszeredai labda-
rúgás életében az elmúlt években 

komoly munka kezdődött el, és 
még tovább szeretnének fejlődni. 
Felhozták példának, hogy míg az 
elmúlt években Székelyudvarhely 
csapatai (ifjúsági U18-as, U16-os, 
illetve felnőttcsapat) fokozatosan 
visszaléptek az országos megmé-
rettetésektől, addig Csíkszereda 
városa teljes mértékben kiállt a 
labdarúgás mellett. A FRF a csí-
kiak kéréséről majd július 15-én 
dönt.

További információ a csíki 
labdarúgás háza tájáról, hogy a 
legutóbbi városi tanácsi határozat 
értelmében az újonnan megala-

kult Futball Klub Csíkszereda–
Miercurea Ciuc lesz a Csíkszere-
dai VSK labdarúgó szakosztályá-
nak a jogutódja. A VSK labdarú-
gó szakosztálya pedig megszűnik. 
Erre a lépésre azért volt szükség, 
mivel az Európai Labdarúgó-szö-
vetség (UEFA) szabályai tiltják, 
hogy egy labdarúgóklubot ön-
kormányzat támogasson. Ezzel 
szeretnék megoldani a sport és a 
politika összefonódását. Az újon-
nan alakult magánklub alapító 
tagjai: Burus András-Csaba, Ilyés 
Róbert, Bíró Albin és Tiberiu 
Negoiţă.

A VSK bár elbukta a selejtezőt, lehet, hogy megkapja az esélyt a harmadik ligára

A TCT fennállása óta a legjobb évét produkálja



lakás

ELADÓ főút melletti, kertes csa
ládi ház Csíkszentmártonban. Telefon: 
0743–801821. (22171)

ELADÓ földszinti, felújított, 2 szo
bás tömbházlakás Tusnádfürdőn. Te
lefon: 0743–801821. (22171)

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

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

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

ELADÓ ház Csíkszentkirályon. Te
lefon: 0743–140659.

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

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, tég
lából készült, felújított, déli fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában, a Nárcisz 
sétányon garázzsal és pincével. Ára:  
33 900 euró. Telefon: 0723–648791. 

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

telek

VÁSÁROLNÉK házat vagy telket 
Fitódban, Szentléleken vagy Mindszen
ten reális áron. Telefon:0724–526356. 

Magánszemély ELAD 12 400 m2es 
tömbház vagy lakópark építésére alkal
mas belterületet a Tudor negyedben. Te
lefon: 0723–006344. (22157)

ELADÓ 27 ár szántóföld, valamint 5 
ár belterület Csíksomlyón. Telefon: 0745–
104660, 0266–324574 (este 8 után).

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

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

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

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

ELADÓ Csíkmindszenten 12 ár beke
rített beltelek főút mellett, nagyon jó he
lyen, teljesen szabályos méretekkel, ide
ális fekvéssel (víz, villany, gáz a telken). 
Telefon: 0722–234840. (22176)

jármű

ELADÓ 2003as évjáratú Toyota 
Hilux 2,5 D4D 4 x 4es, klímás. Beszá
mítok Dacia Logant. Telefon: 0722–
234840. (22176)

vegyes

ELADÓ jó állapotban levő, rende
lésre készített hálószoba szekrénysor, 
ágyneműtartós franciaággyal együtt. 
Telefon: 0746–044297. (22161)

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

ELADÓ 2 darabból álló, magas fényű, 
hajlított, nagy vitrines ebédlőszekrény, kis
asztal 2 székkel. Telefon: 0748–391100

ELADÓK különböző régiségek, rá
diók, porcelán, régi könyvek, vázák. 
Telefon: 0748–391100.

ELADÓ 300 m2es, európai uniós 
engedéllyel rendelkező hűtőház. Tele
fon: 0748–119888. (22167)

Szamosújváron készült faragott 
ebédlőbútor igényesnek ELADÓ. Tele
fon: 0721–756116.

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

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

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

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

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

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

szolgáltatás

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

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.

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

VÁLLALUNK teljes körű lakásfelújí
tást és kőmű ves mun kálatokat: külsőbel
ső szigetelés és festés, nemesvakolatok 
felhordása, gipsz kar tonszerelés, lambé
riázás, sza lag parkettázás, csempézés, 
üvegmozaikozás, házépítés, régi házak, 
tetők felújítása, tetőterek szigetelése és 
beépítése. Jó minőség garanciával. Vál
laljuk a teljes anyagbeszerzést. Telefon: 
0721–767651, 0749–037559. www.
albertconstruct.ro

állás

Az Arnold Kft. lapos tetők hő és 
vízszigetelését, valamint tömbházak 
külső hőszigetelését VÁLLALJA. Te
lefon. 0729–141879.

ALKALMAZUNK ácsokat, kőmű
veseket. Érdeklődni a 0724–000202
es telefonon.

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. 

A dinamikusan fejlődő Gutenberg 
Nyomda tördelőszerkesztő munka
társat KERES. Szakmai tapasztalat 
előnyt jelent. Fényképes önéletraj
zát fizetésigény megjelölésével az 
office@gutenbergart.ro email cím
re várjuk.

A Gyulafehérvári Caritas ALKAL
MAZ egyetemi oklevéllel rendelkező 
szociális munkást a csíkszeredai csa
ládsegítő szolgálatába. Érdeklődni júli
us 6ig a 0732–830154es telefonszá
mon lehet, vagy a www.caritasab.ro/
allashirdetesek honlapon.

megemlékezés

A csíkszeredai Tanítóképző 1952
ben végzett diákjai a 60 éves találko
zó alkalmából kegyelettel és hálával 
emlékeznek elhunyt osztályfőnökük
re, Mátéffy Győzőre, tanáraikra és 
osztálytársaikra. Pihenésük legyen 
csendes, emlékük áldott! A megem
lékező, hálaadó szentmise 2012. júni
us 30án, szombaton 12 órakor lesz a 
Szent Kereszttemplomban. (22149)

Nem múlnak el ők, 
akik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.

 (Juhász Gyula)

Fájó szívvel emlékezünk 2007. 
július 2re,

ANTAL GYÖRGY
kántor

halálának 5. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes! Gyá
szoló szeretteik – Csíkdelne. (22168)

részvétnyilvánítás

Szomorú szívvel értesültünk volt 
kollégánk,

JASZENOVICS MIKLÓSLÁSZLÓ
agrármérnök

halálhíréről. Ezúton fejezzük ki őszin
te részvétünket a gyászoló család
nak. A Hargita Megyei Mezőgazda
sági Igazgatóság és Agrárkamara 
munkaközössége. (22173)

Szomorúan értesültünk

JASZENOVICS MIKLÓS LÁSZLÓ

haláláról. Őszinte részvétünket fe
jezzük ki a gyászoló családnak. A 
csíkmadarasi Széles utca lakói.

elhalálozás

Hirdetések

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

Mély fájdalom-
mal, de Isten akara-
tában megnyugodva 
tudatjuk, hogy a drá-
ga jó férj, édesapa, 
nagytata, após, apa-
társ, sógor, rokon, szomszéd és 
jó barát,

ÁBRAHÁM JÁNOS

szerető szíve életének 71., há-
zasságának 46. évében 2012. jú-
nius 27-én hosszú, de türelemmel 
viselt betegség után megszűnt 
dobogni. Drága halottunk földi 
maradványait 2012. június 30-án 
de. 10 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíklázárfalvi családi 
háztól a helyi temetőbe. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes! 
A gyászoló család.

Szívünk mély fájdalmával tudat-
juk, hogy a drága jó édesanya, anyós, 
nagymama és dédnagymama,

SOLYOM ERZSÉBET

szerető szíve életének 84. évé-
ben 2012. június 27-én megszűnt 
dobogni. Temetése 2012. június 
29-én 14 órakor lesz a Szentlé-
lek utcai temető ravatalozójából. 
Nyugalma legyen csendes, em-
léke áldott! Részvétnyilvánítást 
a temetés előtt egy órával foga-
dunk. A gyászoló család.

Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Búcsú nélkül, csendesen elmentél.

Fájó szívvel emlé
kezünk június 30án

SIMON DOMOKOS

halálának első évfordu
lóján. Lelki üdvéért az 
engesztelő szentmise 2012. július 
3án reggel 7 órakor lesz a Szent 
Kereszttemplomban. Akik ismerték 
és szerették, gondoljanak rá kegye
lettel. A gyászoló család – Csíksze
reda. (22141)

2012. június 29., péntek  | 13. oldal 

Közlemény

A helyi közigazgatásra vonatkozó, újraközölt 2001/215-ös 
törvény 89-es szakasza 3) bekezdésének alapján a Hargita Me-
gyei Törvényszék elnöke, Cornelia Dragomir köztudomásra 
hozza a következőket: a Hargita Megyei Törvényszéknél lévő 
2012/96/2091-es ügycsomóban június 26-án meghozott pol-
gári ítélettel érvényesnek nyilvánították a június 10-i szavazás 
nyomán Borboly Csaba úr megválasztását Hargita Megye Ta-
nácsának elnöki tisztségébe. 

ÚJ ÁRU érkezett a REVIS – NIPPO üzletekbe!
 Minőségi linóleum 1,5–2–3 és 4 m szélességben, nagy színválasztékban;
 Padlószőnyeg 4 és 5 m szélességben.

Más termékek:
 perzsaszőnyegek, modern szőnyegek;
 futószőnyegek, lábtörlők;
 ágyterítők, paplanok, párnák, díszpárnák;
 bútorszövetek, függönyök, sötétítőanyagok;
 damaszt abroszok és méteres damasztok nagy színválasztékban.

Üzleteink:
Csíkszentdomokos: Gyergyói út 1943/A sz., telefon: 0266–336226.
Csíkszereda: Petőfi Sándor utca 3. sz., telefon: 0266–311751.
email: revis@clicknet.ro

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA
– Vár tér 1. sz. –

VERSENYTÁRGYALÁST SZERVEZ
2012. július 17-én 12 órakor a Kájoni János utca 64. szám alatt található 

55 m2-es kereskedelmi felület bérbeadására.
Indulási ár: 3,5 euró/m2/hónap. A tenderfüzet ára: 10 lej. 
A tenderfüzet, illetve bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal 103-as 

irodájában (vagyonnyilvántartó osztály) vagy a 0266–315120/119-es telefon-
számon igényelhető.

Ausztriai, németországi,  
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
szakmunkások,  

segédmunkások részére! 

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

Épületgépészeti cég
tapasztalattal rendelkező 
ANYAGBESZERZŐT 

ALKALMAZ. 

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

Az újonnan épült piricskei 
MOUNTAIN-REST 

(Hegyi Pihenő) panzióba 
tapasztalattal rendelkező 
 szakácsot  segédszakácsot 
 pincért  bárost alkalmazunk. 

Önéletrajzokat 
az info@mountain-rest.ro 

e-mail címre 
vagy a 0266–372255-ös 

faxra várjuk.



Elsőként a címvédő spanyol lab-
darúgó-válogatott jutott be a 
lengyel–ukrán közös rendezésű 
Európa-bajnokság fináléjába: a 
világbajnok együttes a szerdai 
elődöntőben büntetőkkel nyert 
a portugál csapat ellen.

Vicente del Bosque, a spa-
nyol labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitánya ezút-

tal is húzott egy meglepőt, ugyan-
is a kezdőcsapatba jelölte a tornán 
eddig mindössze öt percet játszó 
Negredót. A spanyolok szokásuk-

hoz híven többet birtokolták a 
labdát, ám egyáltalán nem voltak 
hatékonyak, a portugálok agresz-
szív letámadásukkal többször is 
zavarba hozták őket. Az első fél-
időben egy-egy lehetőséget lehe-
tett feljegyezni, Arbeloa, illetve 
Ronaldo révén.

A játék képe a fordulást köve-
tően sem változott, igaz, Ronaldo 
az utolsó percben ziccert rontott, 
így jöhetett a hosszabbítás. A rá-
adásban fölénybe kerültek a spa-
nyolok, a 104. percben Iniesta a 
mérkőzés legnagyobb helyzetét 

hagyta ki, majd Navas és Pedro 
előtt is adódott egy-egy nagy le-
hetőség, de ezek is kimaradtak, 
így a továbbjutás büntetőkkel 
dőlt el. A 11-eseket a spanyolok 
bírták jobb idegekkel, ezzel beju-
tottak a fináléba.

A spanyol a harmadik csapat 
a futball történelmében, amely 
címvédőként Eb-döntőt játszhat, 
1964-ben a Szovjetunió, 1976-
ban pedig az NSZK csapata haj-
totta végre ezt a bravúrt, igaz, a fi-
náléban mindkét gárda elbukott. 
A vasárnapi kijevi döntőben a 
spanyolok a német–olasz párharc 
győztesével találkoznak. Utóbbi 
mérkőzés lapzárta után ért véget.

Van Marwijk távozik
Bert van Marwijk, miután 

egyeztetett a szövetség vezetői-
vel, lemondott a magyarokkal és 
a románokkal azonos világbaj-
noki selejtezőcsoportban szerep-
lő holland labdarúgó-válogatott 
szövetségi kapitányi posztjáról. 

A korábban a Feyenoordnál 
és a Borussia Dortmundnál is 
dolgozó Van Marwijk 2008-ban 
került a válogatotthoz, amelynél 
Marco van Bastent váltotta. Az 
első 16 találkozójából mindösz-
sze egyet veszített el. A hollan-
dok az irányítása alatt a 2010-
es dél-afrikai vb-n egészen a 
döntőig meneteltek, ahol csak 
a spanyolok tudták megállítani 
őket. Az Eb-selejtezőben kilenc 
győzelem mellett mindössze 
a svédekkel szemben maradt 
alul az oranje. A felkészülési 
meccseken már több kellemet-
len meglepetés is becsúszott, 
mégis a legtöbben a favoritok 

között emlegették a hollando-
kat. Ehhez képest a hollandok 
dicstelenül távoztak a lengyel–
ukrán közös rendezésű konti-
nenstornáról, amelyen a „halál-
csoportnak” titulált négyesben 
sorrendben a dánoktól, a né-
metektől és a portugáloktól is 
kikaptak. Van Marwijk, akivel 
decemberben hosszabbított a 
szövetség 2016-ig , még ezután 
sem látta veszélyeztetve a pozí-
cióját, most mégis a lemondás 
mellett döntött. Van Marwijk 
összesen 52 meccsen irányítot-
ta az oranjét, 34 győzelem mel-
lett 10 döntetlen és 8 vereség 
volt a mérlege.

Doppingolással vádolják
az ukránokat
Fritz Sörgel német professzor 

állítja: az ukrán labdarúgó-vá-
logatott tagjai doppingvétséget 
követtek el a lengyel–ukrán kö-
zös rendezésű Európa-bajnokság 
előtt – számolt be róla a Blikk 
tegnapi száma. Szerinte az étel-
mérgezésként magyarázott tüne-
tek a dexametazon nevű szteroid 
készítmény mellékhatásai voltak. 
Ukrajna a D-csoport harmadik 
helyén végezve nem kvalifikálta 
magát a negyeddöntőbe, a svédek 
elleni siker után (2–1) kikapott a 
franciáktól (0–2), majd az ango-
loktól is (0–1).
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Sport

Casillas hárítja Moutinho büntetőjét. Az idegek harcát a címvédő nyerte

Eredmény

Elődöntő, 1. mérkőzés: Spanyolország – Portugália 0–0 (0–0, 
0–0, 0–0) – 11-esekkel: 4–2.

Büntetőkkel döntőben a címvédő



ma

Péntek
Az év 181. napja, az évből még 185 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.04-kor, napkelte 
holnap 5.34-kor. 

Isten éltesse 
Péter és Pál, valamint Tihamér és An-

namária nevű olvasóinkat, illetve mind-
azokat, akik a hétvégén ünneplik születés-
napjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Pál jelentése: kicsi, kis 

termetű férfi, a héber–görög–latin eredetű 
Péter pedig kősziklát jelent. A szláv–magyar 
eredetű Tihamér jelentése: csendet kedvelő, 
míg az Annamária az Anna és a Mária nevek 
összekapcsolásából jött létre. 

Június 29-én történt 
1456. III. Callixtus pápa a Nándorfehér-

vár elleni török támadás kivédésére irányuló 
könyörgésként elrendelte a déli harangozást. 

Június 29-én született 
1857. Ipoly Sándor fametsző, festő 
1932. Deim Pál Kossuth-díjas festő és 

grafikus, kiváló művész 

Június 29-én halt meg 
1875. V. Ferdinánd magyar és cseh király, 

Habsburg-házi osztrák császár 
1986. Hernádi Lajos  zongoraművész 

fogorvosi ügyelet

Székelyudvarhelyen ezen a hétvégén, 
szombaton és vasárnap 9–13 óra között dr. 
Mózes Gyula tart fogorvosi ügyeletet a Hárs-
fa sétány 5/1. szám alatti rendelőjében (tele-
fon: 0266–217 331).

helytörténeti évforduló

• Június 29. – 90 éve született Szentegy-
házasfaluban Gedeon Zoltán képzőmű-
vész, pedagógiai író, főiskolai tanár. A 
székelykeresztúri tanítóképző elvégzése 
után a kolozsvári képzőművészeti főiskola 
grafika–pedagógia szakán szerzett diplo-
mát 1955-ben, majd ott tanított. Mód-
szertani, művészetpedagógiai és esztétikai 
tárgyú írásokat közölt.

• Június 30. – 120 éve született Buda-
pesten (mh. 1963. február 16., Budapest) 
Lajtha László zeneszerző és népzenekutató. 
Kőrispataki gyűjtés című munkája, melynek 
anyagát a negyvenes években gyűjtötte, 
1955-ben jelent meg Budapesten. A máso-
dik világháború során a kézirat azon része, 
amely a lejegyzett szövegeket tartalmaz-
ta, elveszett, úgyhogy a kiadvány jórészt a 
hangszeres zene lejegyzését tartalmazza.

• 55 éve született Szederjesen Buzogány 
Dezső, a kolozsvári református teológia ta-
nára, egyházi író, fordító, szerkesztő.

Napról napra
szabadidő
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Közgazdaságtan – bővített, 
átdolgozott kiadás 

Paul Samuelson Köz-
gazdaságtana immár 
több mint hatvan éve 

alapmű a bevezető közgaz-
daságtan oktatásában szerte 
a világon. Első kiadása 1948-
ban látott napvilágot, s az-
óta háromévente jelennek 
meg frissített és aktualizált 
újabb kiadásai az Ameri-
kai Egyesült Államokban. 
A könyvet tizenhét nyelvre 
fordították le, így vált min-
den idők egyik legnagyobb példányszá-
mú, népszerű tudományos munkájává. 
Samuelson professzor 1985-ben vonta 
be a munkába William Nordhaust szer-
zőtársként. Kötetünk a Közgazdaságtan 
tizenkilencedik kiadásának magyar for-

dítása. A szerzők a vegyes 
gazdaság előnyeit emelik ki 
művükben, mert középutas 
alapállásuk szerint ennek se-
gítségével lehet elkerülni a 
szélsőséges libertarianizmus 
és a bürokratikus állami gaz-
dálkodás túlzásait. A vegyes 
gazdaság ötvözi a piaci ver-
seny ösztönző erejét az álla-
mi szabályozással és újrael-
osztással, s ezáltal a mikro- és 
makroszintű piaci kudarco-

kat hivatott korrigálni.
A 672 oldalas, kemény kötésű könyv 

megvásárolható az Árnika Könyvesbolt-
ban (Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210 046,

0751–103 915).
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Fotókiállítás
Az Orbán Balázs szemével elnevezésű, 

2011-es fotótábor anyagából nyílik kiállítás 
holnap 17 órától a székelyderzsi művelődé-
si házban. A szervezők elmondása szerint 
a községbe látogató tizenegy fotós célja a 
tavalyi táborban az volt, hogy a derzsi em-
bereket, a mindennapi életet, az eltűnőben 
levő, feledésbe merülő értékeket, valamint 
a környező tájat megörökítsék és bemutas-
sák művészi fotóikon keresztül.

Könyvbemutató
A székelykeresztúri Molnár István Mú-

zeumban július 2-án, hétfőn 19 órától Nagy 
Emma Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. 
században című könyvét mutatják be. A 
házigazda Fülöp Lajos múzeumigazgató. 
A kiadványt P. Buzogány Árpád méltatja, 
majd a szerző – nyugalmazott nyelvszakos 
tanár – szól a kézirat elkészültéről, a szü-
lőfaluja tájnyelvének változásáról. Zagyi 
Ferenc színjátszó, egykori kultúrigazgató a 
könyvben szereplő történetekből ad elő, a 
rendezvényt Molnos Anikó szavalata zárja, 
aki a kiadványban is szereplő, ismert Juhász 
Gyula-verset választotta az alkalomra.

Septimia-kupa
Harmadik alkalommal szervezik meg 

Székelyudvarhelyen mától vasárnapig a 
Septimia-kupát. A jelentkező csapatok hét 
sportágban mérhetik össze tudásukat: lesz 
foci, bowling, asztalitenisz, fallabda, úszás, 
biliárd és kocsma-triatlon is. Természete-
sen a bulik sem maradnak ki a felhozatal-
ból: péntek este a dè lá Funk és Tóth Kati 
koncertezik, míg szombat este strandparty 
lesz DJ Millerrel.

Sanzonest
Vidám sanzonestet tartanak Székelyke-

resztúron ma 19 órától a Media Team 
Kultúr Rámpa stúdiótermében (Hargita 
utca 6. szám). Zorkóczy Zenóbia Kit sze-
retnek a nők? című műsorát zongorán Ko-
vács Réka kíséri. Az estre 15 lejbe kerül a 
belépő, a nyugdíjasok pedig 10 lejért vált-
hatnak jegyet.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

HIRDETÉS

az ajánlata

www.parapista.com

para

– Veszekedj, Malvin, különben nem találok az ágyba!



Terasz
szabadidő
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skandi pályázati szelvény 2012. június 29.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 11-ig kell beküldeni.

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

HirdeTéS

Sorsoltunk!

A június 11–15. között megjelent skan di fel
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a Pál Kingának (Máréfalva 316. 
szám)kedvezett a szeren cse, akit nyeremény
könyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Archibald Leach – Cary 
Grant; Thomas Hardy – Erdőlakók; ...ruha 
nélkül kell csinálni; Norah Jones – A távolság 
íze; ...az le is tudja győzni őket.

A piramisoknál is régebbi épület

Brit régészek egy rejtélyes, a történe
lem előtti időkben keletkezett épü
let alapjaira bukkantak a Discovery 

News szerint. Akár az egyiptomi pirami
soknál is régebbi, masszív épületet vagy 
építményt emelhettek a történelem előtti 
időkben, Walesben.

Monmouthban, NagyBritanniában, 
egy építkezésen találtak rá árkoknak arra az 
összefüggő rendszerére, sorozatára, amely 
alighanem egy nagyobb épület fából készült 
alapjait rejtette egykor. „Hatalmas, egymás
sal párhuzamosan lerakott gerendák nyo
maira bukkantak, egy régi, kiszáradt tó part
jánál” – magyarázta a leletről Steve Clarke 
régész a Discovery Newsnak.

Alighanem egész fatörzseket használtak 
fel a tizenhat méter hosszú és egy méter széles 
„óriási talpfák” elkészítéséhez, amelyeknek az 
árkok helyet adhattak, és amelyeken az épü
let nyugodhatott. Az épületről azonban még 

semmit sem lehet tudni: a kora és a teljes hosz
sza sem ismert. 

Az ásatások egy megerősített magaslaton, 
úgynevezett „erőddombon” folynak most, 
amely legalább bronzkori. Ez a legkésőbbi idő
pont, hiszen a szakértők nem zárják ki, hogy 
idősebb, azaz kora kőkori, körülbelül 6500 
éves leletekre bukkantak. Így ezek akár az 
egyiptomi piramisoknál is régebbiek lehetnek. 
Választ erre a heteken belül lezáruló radiokar
bon kormeghatározási vizsgálatok adhatnak.

Mókás eper keszítette: ambrus laura, GyerGyócsomafalva

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

A napsütés mellett északon és keleten erősen 
felhős időszakok is lesznek, ezeken a területeken 
néhol zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Időn
ként megélénkül a nyugati, délnyugati szél. 

Kevés babér termett nekik az életben, 
nem éljenezték őket különféle rendezvé-
nyeken, díszpolgára sem lett egyik sem tele-
pülésének, mégis óriásinak, tiszteletre mél-
tónak tűnnek a szememben. Ők egy olyan 
korszakban születtek, amikor igencsak 
helyén kellett legyen a szívük, és pontosan 
tudniuk kellett, hol a helyük. Többek közt 
idejekorán meg kellett tanulniuk uralkod-
ni érzelmeiken, főleg olyan helyzetekben, 
amikor a kommunista rezsim embertelen 
kihívásainak kellett eleget tenniük. Mert 
őket soha senki nem kérdezte, akarnak-e 
programon kívül dolgozni, senki nem 
ajánlott béremelést a pluszmunkáért, de 
esetenként még egy köszönömöt sem kap-
tak a soron kívüli tevékenységért. Pedig 
kényszerből vállalt „önkéntes munka” volt 
akármennyi, kezdve a különféle kulturális 
rendezvények szervezésétől, az egyszerű 

emberek kéréseinek megfogalmazásán át 
egészen olyan vicces helyzetekig, amikor 
az analfabéta községvezetőt nekik kellett 
„titokban” megtanítani a nevét aláírni. 
Mindezt végezték a mindennapi felelős-
ségteljes munkájuk, a tanítás mellett. Mert 
ők voltak azok, akik a mai aktív generációt 
betűvetésre, az írott szó szeretetére nevelték, 
akik elkalauzolták az akkori kisdiákokat a 
számok bűvös világába. Ők képesek voltak 
megtanítani bennünket egy embertelen 
korszakban az adott szó fontosságára és sú-
lyára, de arra is, hogy legyen véleményünk 
és bátran álljunk ki mellette. Ma mind-
annyian nagymamák, nagypapák, sokan 
közülük már dédszülők is, de egykori len-
dületük, elszántságuk töretlen. Igen, ők az 
egykori néptanítók, akik ötvenhetedszerre 
gyűltek össze Csíkszereda egykori tanító-
képzőjében egy röpke találkozásra.

Örökifjú néptanítók
              villanás n Jánossy Alíz
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