
A Harolt mesterei valósítják meg Oláh Gyárfás terveit. Az olimpiára készülnek fotó: balázs árpád

A falu nagy szülöttének 
emlékét ápolják

Beiktatták a borszéki és 
a gyergyóújfalusi tanácsot 52 4Vidéki lét, hagyományos 

gazdálkodás

Hirdetés

Hirdetések

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

hatos lottó

ötös lottó

szerencseszám: 7950624

 hargitanépe 

ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!
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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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ÉrettsÉgi 2012

Hétfőtől írásbeli
Véget ért az érettségi idegen 

nyelv próbája, hétfőtől 
az írásbeliken adnak számot 
tudásukról a végzősök. Az 
érettségi írásbeli próbáinak ered-
ményét július 8-án kell közzétenni

CsíkszeredÁban tervezik-varrJÁk a romÁn olimpikonok öltözetÉt

Sportos, kényelmes, fiatalos viselet
csíkszeredai dizájnerek által kreált és csíkszeredában varrt ruházatban utaznak a londoni 
olimpiára a romániai sportolók és kísérőik, és szintén az ő kezük nyomát viseli a sportolók 

felvonuló-öltözéke is, amelyben az olimpia megnyitóünnepségén masíroznak majd. 
sportos, kényelmes és fiatalos – így jellemezte az általa tervezett ruházatot 

Oláh Gyárfás dizájner. > 4. oldal

letiltotta az UeFa

Udvarhelyi 
Eb-szoftver

Két fiatal székelyudvarhelyi prog-
ramozó a labdarúgó-Eb tele-

fonos alkalmazást készített. Az egy 
dolláros fejlesztés Romániában kate-
góriájában a legjobbnak bizonyult, 
az iTunes amerikai toplistáján sport 
kategóriában pedig az ötödik 
helyet foglalta el. De rájuk 
szólt az UEFA, mivel a szoft-
ver neve tartalmazza az Euro 2012-t, 
ami jogdíjakat von maga után.

gyergyószentmiklós

Verekedés 
féltékenységből

Súlyos sérüléseket szenvedett 
az a 17 éves gimnazista fiú, 

akit hasonló korú társa 
féltékenységből vert meg, 
interneten társalgott barát-
nőjével. A bántalmazott fiú szülei 
nem óhajtanak feljelentést tenni.

5

3



Körkép

2. oldal |  2012. június 29., péntekhargitanépe

> Lehetőség a kőrispataki szalmaka-
lap-készítőknek. Hargita Megye Tanácsa 
közreműködésével tegnap benyújtották 
azt a pályázatot, amelynek sikeres elbírálása 
esetén a kőrispataki szalmakalap-készítők 
megrendeléshez jutnának, és több ezer da-
rab szalmakalapot gyárthatnának a Magyar 
Államvasutak (MÁV) dolgozóinak. Mint 
ismeretes, nemrég Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnöke levélben fordult 
a pályázat kiíróihoz, a MÁV vezetőségéhez, 
hogy a határon túli, így a székely szalma-
kalap-készítők is jelentkezhessenek a pá-
lyázaton. Tegnap Hargita Megye Tanácsa 
munkatársai eljuttattak a MÁV budapesti 

székházába egy kőrispataki férfiszalmaka-
lapot, a pályázat követelményeinek megfe-
lelően. A tanácselnök szerint Kőrispatakon 
az egykori szalmafonást övező nosztalgia 
nemcsak a helyi turisztikai látványosságok 
alapjául szolgálhatna, hanem állandó kere-
seti lehetőséget biztosítana a helyiek szá-
mára, ezért, a helyi kultúra és az arra tá-
maszkodó kézművesipar megmentésére 
irányuló tevékenység során, a helyi kez-
deményezést felkarolva, a megyei tanács 
marketingtevékenységet és népszerűsítési 
kampányt épített a szalmakalap-készítés 
köré, ami jól illeszkedik a székely termékek 
népszerűsítésébe.

> Mindkét választ elfogadják. Az ok-
tatási miniszter döntött a nyolcadikosok 
záróvizsgáján felmerült országos vitában. 
A román írásbeli nyelvtani feladatában 
egy mellékmondat elemzése kavarta fel a 
kedélyeket. Alanyi vagy állítmányi mel-
lékmondat szerepelt a nyolcadikosok 
záróvizsgájának nyelvtani feladatában – 
ezen vitatkozik hétfő óta az ország. A kér-
désben végül Liviu Marian Pop oktatási 
miniszter döntött, aki a Román Akadé-
mia nyelvészeti intézete szakembereinek 
véleményére alapozva mindkét választ he-
lyesnek nyilvánította, és elrendelte, hogy 
mindkét válaszra megkapják a 6 pontot a 

diákok. Az akadémikusok véleménye mel-
lett sokat nyomott a latban, hogy a román 
szakos tanárok is helyesnek értékelték 
mindkét választ, ráadásul a vizsgázók fele 
egyik, a másik fele pedig a másik variánsra 
„szavazott”. Az oktatási miniszter szerint 
a diákok érdekeit kell szem előtt tartani, 
nem lehet senkit diszkriminálni, ezért az 
esélyegyenlőség biztosításáért rendelte el, 
hogy mindkét választ helyesnek fogadják 
el. Elgondolkodtató, hogy a záróvizsga 
román tételeit 240 pedagógus hat hónapi 
munkájával állították össze, azokat még 
márciusban véglegesítették, ugyanakkor 
titkosították a vizsga napjáig.hí
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SAJTÓKÖZLEMÉNY, 2012. június

A Hargita megye víz- és szennyvíz közműrendszereinek bővítése és felújítása  
elnevezésű projekt kezdése

– részben a Kohéziós Alapból finanszírozott projekt
2012. március 21-én aláírásra került a Hargita megye víz- és szennyvíz köz-
műrendszereinek bővítése és felújítása elnevezésű projekthez tartozó, 1132-es 
számú támogatási megállapodás a Környezetvédelmi és Erdőgazdálkodási 
Minisztérium mint a Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program Irányító 
Hatósága és a Hargita megyei, csíkszeredai S.C. Harvíz S.A. (Rt.) mint ked-
vezményezett között.

A projekt a 2007–2013-as Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program 
1-es számú prioritási tengelye – A víz- és csatornahálózatok kibővítése és kor-
szerűsítése – által lesz finanszírozva. 

A beruházás általános célkitűzése a Hargita megyei víz- és szennyvíz-
infrastruktúra fejlesztése, a csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségek 
betartása érdekében megtárgyalt kötelezettségeknek való megfelelés, illetve a 
Környezetvédelmi Ágazati Operatív Program és az 1-es számú prioritási ten-
gely célkitűzéseinek megvalósítása céljából, melyek keretében a vízzel kapcso-
latos projekteket be kell nyújtani.

A projekt konkrét célkitűzései az alábbiak:
– az országos és az európai jogszabályzat előírásai betartásának biztosítása 

a Románia és az EU között a környezeti ágazatra vonatkozóan leszögezett át-
meneti időszakok keretében; 

– az EU kohéziós alapjai optimális felhasználásának biztosítása.
A projekt öt Hargita megyei agglomerációt foglal magában:  Csíkszereda;  

 Szentegyháza;  Csíkszentdomokos;  Madéfalva–Csíkcsicsó;  Csík-
madaras.

A támogatási megállapodás időtartama 40 hónap, 2015. június 30-ig. 
A projekt összértéke 317 049 306 lej, áfa nélkül.
A teljes támogatható projektköltség értéke 289 582 027 lej, és a követke-

ző módon kerül finanszírozásra: ✓ 246 144 722 lej – vissza nem térítendő tá-
mogatási összeg a Kohéziós Alapból; ✓ 37 645 663 lej – vissza nem térítendő 
támogatási összeg az állami költségvetésből; ✓ 5 791 642 lej – a területi-köz-
igazgatási egység hozzájárulása a helyi költségvetésből.

A projekttel kapcsolatos további részletekért, kérjük forduljon hozzánk.
Kapcsolattartó személy: Zólya László András mérnök, 

vezérigazgató

társadalom

A KÖrNYEZETbAráT ÉLETforMáT TáMogATNá A cSíKSZENTLÉLEKi ÖNKorMáNYZAT

Vidéki lét, hagyományos gazdálkodás
Zöld jövőt álmodtak Csíkszentlé-
leknek a helyi elöljárók. A kert-
városi életforma kedvelői mellett 
a hagyományos gazdálkodókat, 
a jó minőségű tiszta élelmisze-
rek előállítóit támogatná a helyi 
önkormányzat. Ebben a szellem-
ben készült el a község új általá-
nos településrendezési terve is.  
– Nem szeretnénk, ha megváltoz-
na a községben frissen házat épí-
tő, csendes vidéki életre vágyók 
által megfogalmazott mondat, az, 
hogy Szentléleken jó élni – nyilat-
kozta Pál Péter polgármester.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Zöld jövő felé kacsingat 
Csíkszentlélek. A helyi ön-
kormányzat, egyetértésben 

a közbirtokosságokkal, illetve a 
lakossággal inkább élhető, a kert-
városi életforma számára megfelelő 
körülmények megteremtését tekin-
ti prioritásnak. A „kétarcú” község 
új negyedeiben, amelyek javarészt 
Csíkszeredából érkező, kertvárosi 
életformát kedvelő személyek által, 
az elmúlt évtizedben felépített há-
zakból alakultak ki, a csend–béke–
nyugalom szellemében zajlik az élet, 
a régebbi tízesek lakói pedig a hagyo-
mányos életformát követve gazdál-
kodnak. Jól megférnek egymással a 
régi és a frissen beköltözött lakosok, 
hiszen utóbbiakat éppen a vidéki élet 
varázsa vonzotta a községbe.

– A településfejlesztési elképze-
léseink alapján, már a község önálló-
sodása óta igyekszünk kedvező felté-
teleket nyújtani azok számára, akik 
a megyeszékhely tömbháznegyedi 
létét vidéki életformára cserélnék, 
ahelyett, hogy szennyezéssel, zajjal 
járó ipari létesítményeket, vállalko-
zásokat próbálnánk vonzani – nyi-
latkozta Pál Péter polgármester.

Az elképzelés bevált, hiszen a vá-
ros közelsége miatt szívesen vásárol-
tak beépíthető telkeket a szeredaiak, 
a házak szaporodtak, mára megerő-
sítést nyert, hogy Szentléleken ké-
nyelmes és jó lakni.

– Ezt az irányvonalat követi az új 
általános településrendezési tervünk 
is, a szó klasszikus értelmében vett 
kertvárosi életformát kedvelőket, 
valamint a hagyományos módsze-
rekkel gazdálkodókat támogatnánk. 
Igyekszünk jó feltételeket teremteni 
a jó minőségű élelmiszereket előállí-
tó kisvállalkozások számára, hiszen a 
város közelsége miatt nem elképzel-
hetetlen, hogy a szeredaiak idejár-
janak hagyományos módszerekkel 
készített, megbízható minőségű 
hús- és tejtermékeket, de akár kerti 
zöldségeket vásárolni, ami kiegészítő 
jövedelmet, de akár egzisztenciát is 
jelenthet a községbelieknek. Úgy is 
fogalmazhatnék, hogy a mi gazdá-
ink termékei képezhetik majd a vá-
ros éléskamráját – fejtette ki a község 
polgármestere.

Az elöljáró elmondta, hogy zöld 
szellemben készült el nagyjából egy 
hónapja a fitódi játszótér is, ahová 

egyre többen kijárnak a városból.
– Az új játszótér egyre több csa-

lád számára célpont, amikor meg-
tervezik az egészségügyi biciklitúrát. 
Kikerekeznek a játszótérre, a gyere-
kek játszanak, a szülők pedig leve-
gőznek egyet, majd hazabicikliznek 
– számolt be Pál.

Mint mesélte, a játszótér a helyi 
közbirtokosság hathatós anyagi tá-
mogatásával épült. 

– Szerencsére a község mindkét 
közbirtokossága igyekszik a telepü-
léseket, a köz javát is szolgálni, nem 
feltétlenül az osztalék körül forog 
számukra a világ, mint sok más he-
lyen. Így minden településfejlesztési 
elképzelés gyakorlatba ültetésében 
megbízható partnerei az önkor-
mányzatnak. Például felújíttatták a 
temető régi sírköveit.

Európa fája, az öreg szentléleki 
hárs, a „Hársi” ha tudna örülni, fel-
tehetően örülne, hogy tövében kör-
nyezetbarát szellemben gazdálkodik 
a jelenlegi nemzedék. Így azonban 
ma is azt teszi, amit hétszáz éven 
át: némán strázsálja a dombtetőről 
a falut, vajmi keveset törődik azzal, 
hogy európai látványosság, turista-
attrakció lett belőle, mióta a lábánál 
élő közösség példásan mozgósított 
és az ember-barátai nem sajnálták 
rá az időt, hogy egy-egy szavazatot 
küldjenek a versenybe indított ta-
nácsfára. A polgármesteri hivatalban 
azonban alátámasztják, hogy az öreg 
hárs idegeneket csalt a községbe:

– Öregbítette a falu hírnevét, 
többen, messziről érkezett idegenek 
érdeklődtek utána – számoltak be a 
szentléleki községházán.

Hirdetés

A sokat látott hársfa. sokan keresik fel érte a falut fotó: balázs árpád

Szlovákiába készül a hétvégére Csíkszentlélek tánccsoportja. Harminc-
öt helyi tánckedvelő fiatal indulhat ma a szlovákiai Kolonba, hogy fel-
lépésükkel ünnepibbé tegye a hangulatot a Csíkszentlélek és Kolon 
testvértelepülési szerződésének aláírásánál. – Az ottaniak kerestek 
meg bennünket a szándékkal, mi pedig örömmel mondtunk igent a 
testvértelepülési felkérésre. Az ottani vezetés az Összekapcsolni Európát 
névvel futó EU-s program keretében sikerrel pályázott, így a szentlélekiek 
útját, ott-tartózkodásunk költségeit is ebből finanszírozzák – nyilatkozta 
Pál Péter polgármester. 
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HN-információ

Ötödik alkalommal hirdette 
meg A jövő magad vagy! 
nevű oktatási pályázatát 

a Dr. Verestóy Attila Alapítvány. A 
következő tanévben 25 középisko-
lást, 12 nappali tagozatos egyetemis-
tát támogatnak, de kutatásra is lehet 
pályázni. A tehetséges, de kevésbé te-
hetős megyénkbeli fiatalokat segíti a 
dr. Verestóy Attila nevével fémjelzett 
alapítvány, amely – mint az alapító 
fogalmazott – „nemcsak Udvarhely-
re tekintve adja meg azt a kis pluszt, 
azt az anyagi támogatást, ami szük-
séges ahhoz, hogy az ifjak elérjék az 
életben azt, amire képesek”. Az új 
tanévben 25 középiskolás kap majd 

tíz hónapon keresztül havi 250 lejt, 
illetve 12 egyetemista havi 400-at. 

Továbbra is három kutatói ösz-
töndíjat hirdetnek meg humán, reál 
és természet, valamint műszaki tu-
dományok kategóriában, a nyerte-
sek egy éven át havonta 500 lejt kap-
nak az alapítványtól. A pályázatok 
elbírálásánál két fő szempont van: 
az előző év tanulmányi eredménye 
(középiskolások esetében tízes ma-
gaviselet) és a szociális helyzet. Pá-
lyázni az alapítvány által kiadott űr-
lapon lehet: az űrlap és más hasznos 
tudnivalók a www.verestoyattila-
alapitvany.ro címen találhatók. A 
pályázatokat augusztus 20-ig lehet 
beküldeni, eredményhirdetés szep-
tember elején lesz.

VErEStóy AlAPítVáNy

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

Íg y járt szegény Cukorka is. Megpróbálta, 
nem ment. Szoktam mondogatni: minden szakma 
felhígult, lásd, ma már eg y tapasztalt vadász sem 
tudja lelőni saját magát. Hej, pedig ha a röptükben 
lelőtt vadkacsák, fácánok, a sűrű erdőben cikcakk-
ban szaladó őzikék mesélni tudnának! De nem tud-
nak, mert Cukorka, a romániai vadászok eg yesüle-
tének eg ykori elnöke látványuktól tűzbe jött, mint 
a pap szamara, s úg y lepuffantotta őket, hog y nyek-
kentek belé. Most azonban elhibázta. Saját fejét. Öt 
centiről. Semmi baja, csak a nyaka véres, mondo-
gatták az orvosok még aznap éjjel, ám a legelvete-
mültebb tévériporter sem tudott mutatni eg y árva 
vércseppet sem, pedig eg yik-másik nem ódzkodik az 
ilyesmitől, kukkintsanak csak bele délután öt körül 
a fekete dobozba. A nyakon át befúródó és a szőrze-
tet félrehajtva a hónaljban távozó golyó okozta se-
bet gondosan vasalt, elegáns sállal leplezték, biztos 
azért, hog y megóvjanak 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 
között.

Szóval Cukorka csúnyán mellélőtt, mint „céronáldó” 
a spanyolok elleni véghajrában, a Monostor negyedi 
kinézetű portugállal ellentétben ő viszont örömet szer-
zett híveinek, s nem utolsósorban a statisztikát sem 
rontotta. Olvasom minap, hogy Romániában száz-
ezer lakosra 13,46 öngyilkossági eset jut, a szomorú 

statisztikát pedig mi, székelyek vezetjük: a székely 
megyékben kétszer annyian vetnek véget életük-
nek, mint a romániai átlag. Kapaszkodjanak 
meg: Románia megyéi közül Hargita áll az élen, 
itt 31,21 eset jut százezer lakosra! Azt mondják, 
az itteni zord idő is ludas ebben, úgy befolyásolja 
a pesszimizmusra hajlamosokat, mint napfény az 
oleander növekedését, de – magunk között – vall-

juk be: kicsit azért az ital is rásegít a dologra. Sajnos 
a székely nem hibázza el, ebben is jobb, mint az át-
lag. Megtalálja saját nyakát, fejét, vénáját, s ha már 
egyszer nekiveselkedett, komolyan is gondolja, nem 
játssza el a nagy halált. A székelyért nem hív mentőt 
a belügyminiszter, s az sincs, aki kicsavarja kezéből a 
kötelet vagy a diazepamos dobozt. Igazi elkeseredett-
ség, nyomorúság vezet egy-egy tragédiához, nem holmi 
presztízsveszteség, ráadásul a düledező házon, csűrön 
és két vékony dongájú tehénen kívül nem hagy hátra 
maga után eurótól duzzadó bankszámlákat, villákat, 
műtárgyakat, amiből – köszönik szépen – még az uno-
kák is elélhetnek egy darabig, ha nem kenik reggelente 
túl vastagon a margarint a kenyérre.

Cukorka esetében az is heves vitát kavart, hogy ki a 
vadász és ki az űzött vad. Amíg tisztázódik, addig eb-
ben a tragikomédiáktól, cirkuszoktól hangos, velejéig 
korrupt országban hátha leteszi valaki egy új, tényle-
gesen demokrata állam alapjait...

A fővadász mellélő
                   NÉZŐPONT  Jakab Árpád

hargitanépe

HIRDETÉS

CSÍK

Véget ért az érettségi idegen 
nyelv próbája, hétfőtől az írás-
beliken adnak számot tudásuk-
ról a végzősök.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A ngol, német vagy fran-
cia nyelvből vizsgáztak 
az elmúlt héten azok az 

érettségizők, akik a középiskolai 
éveik alatt nem szereztek meg 
valamilyen elismert nyelvvizs-
gát. A diákoknak, akárcsak más 
nyelvvizsgákon, több próbát kel-

lett letenniük: hallás és írás utá-
ni szövegértés, írásbeli és szóbeli 
fogalmazás, valamint társalgás. 
Minden próbán négyes skálán ér-
tékelték tudásukat. 

A legtöbb jelentkező angol 
nyelvből volt, 1999-en iratkoz-
tak vizsgára, 365 diáknak ismer-
ték el a nyelvvizsgáját. Németből 
283-an vizsgáztak, és 58 diák-
nak ismerték el a nyelvvizsgáját. 
Legkevesebben francia nyelvből 
vizsgáztak, mindössze 65-en irat-
koztak, és öt diáknak ismerték el 
a nyelvvizsgáját. 

Hétfőn kezdődnek az érett-
ségi írásbeli próbái, az előző évek 
gyakorlatához híven, a román 
nyelv és irodalomból, kedden ma-
gyar nyelv és irodalomból, szer-
dán a szaknak megfelelő kötelező 
tantárgyból, egy pihenőnap után, 
július 6-án pedig a választott tan-
tárgyból vizsgáznak. 

Az érettségi írásbeli próbáinak 
eredményét július 8-án kell közzé-
tenni, az óvásokat pedig másnap, 
július 9-én 8–14 óra között lehet 
letenni. Az érettségi vizsga végleges 
eredményeit július 13-án közlik. 

ÉRETTSÉGI 2012

Hétfőn kezdődnek az írásbeli próbák

Viseletvarrás tanulására nyújt 
lehetőséget az András Alapít-
vány, ahol Dezső Ágota fog-
lalkozásvezető segítségével 
gazdag minta- és formavilággal 
ismerkedhetnek meg a résztve-
vők. A hétfőnként tartott foglal-
kozások a július elején kezdődő 
nyári szünet után szeptember-
től újrakezdődnek.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Nagyon leegyszerűsödött a 
kereskedelemben kapható 
népviseleti darabok min-

tavilága, eltűntek a szebbnél szebb 
varrott, hímzett ingek. A vállalko-
zók mentségére szóljon, állításuk 
szerint a szépen megmunkált dara-
bokat a vásárlók nem tudják meg-
� zetni. Mi, ennek ellenére, úgy vél-
jük, van igény mindazokra az apró 
csodákra, amelyet az igényes ké-
zimunka ad egy-egy viseleti darab 

számára – nyilatkozta lapunknak 
György Katalin, az András Alapít-
vány a Kinek inge, vegye magára vi-
seletvarrás-foglalkozás szervezője.

Az alapítvány rég dédelgetett 
álma vált valóra, amikor április-
ban elindították a foglalkozást, 
és bár a szervezők azt állítják, 
nagyon nehéz manapság mestert 
találni, aki ismeri és képes mások-
nak is megtanítani a különböző 
hímzésmintákat, Dezső Ágota 
személyében kiváló szakemberre 
találtak, aki már nagyon szép da-
rabokat készített, nemcsak saját 
használatra.

A viseletvarrás tanítása az ing-
varrás hímzési, szépítési techniká-
jának elsajátítására korlátozódott, 
a résztvevők nagy része néptáncos 
ismeretségi körökből került ki, de 
sokan mások is csatlakoztak a te-
vékenységhez.

– Vannak fér� ak is a foglalko-
záson, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes tánckarából részt 
vesz Szabó László, aki gyerme-
kének készített inget – mondta 
György Katalin.

A rendezvény ötletgazdái ab-
ban reménykednek, a viseletkészí-
tés mellett egy kis kutatói munká-
ra is ösztönzést kapnak a csoport 
tagjai, és előkerülhet a szekrények 
mélyéről néhány olyan darab, 
amely tovább gazdagítja a népvi-
seleti ingek megmunkáltságát.

Az oktatás hétfőnként zajlott 
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes által biztosított terem-
ben, a foglalkozást Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata is támogatja.

VISELETVARRÁST TANULNAK

Rég dédelgetett ötlet
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társadalom

Körkép

Nyertes pályázat révén valósul 
meg a közeljövőben a térség, 
ezen belül Homoródalmás egyik 
legrégebbi parasztházának fel-
újítása. Az épület egyik helyisé-
gében a falu híres szülöttének, 
Szabó Gyula írónak az emlékszo-
báját rendezik be, a másikban pe-
dig korszerű turisztikai központ 
kap helyet, amely két turisztikai 
szakembert foglalkoztat majd. Az 
egyik mestergerenda tanúsága 
szerint a ház 1645-ben épült.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tíz napon belül kezdődhet el a 
munka Homoródalmáson, 
miután az elektronikus lici-

tet követően egy héten belül meg-
köti az önkormányzat a szerződést 
a kivitelező céggel, a helyi tájház 
rendbetételére.

Ebben a tájházban alakítanák 
ki a tervek szerint a falu nagy 
szülötte, Szabó Gyula író em-
lékszobáját. Az ötlet több mint 
másfél éve merült fel, erre a célra 
vásárolta meg a homoródalmási 
önkormányzat a faluban találha-
tó legöregebb házat, ám anyagiak 
hiányában nem történt előrelépés 
az ügyben.

– A turisztikai potenciál ki-
használását segítő különböző 
idegenforgalmi nevezetességek 
kiépítését támogató nyertes pá-
lyázatnak köszönhetően azon-
ban elkezdődik az emlékszoba 
kivitelezése néhány héten belül, 
ugyanakkor a két személyt fog-
lalkoztató turisztikai központ is 
kiépül az ingatlanon – számolt 
be megkeresésünkre Rigó Mi-
hály, Homoródalmás polgár-
mestere.

A homoródmenti építészet je-
gyeit viselő, forró mésszel összera-
kott, oromfalas ház egyik helyiségé-
ben a Szabó Gyula-emlékszoba kap 
helyet, míg a másikban a korszerűen 
felszerelt turisztikai központ.

– 100 ezer eurót nyertünk 
erre a célra, túl vagyunk a közbe-
szerzési eljáráson, holnap pedig a 
projekt kivitelezője is meglesz, így 
a megkötésre váró szerződés értel-
mében elkezdődik a kivitelezés – 
részletezte az elöljáró.

Rigó Mihály, Homoródalmás 
község polgármestere arról is be-
számolt, hogy jó ütemben halad 
az Almási-barlang felé vezető 
községi út javítása. Az út „rosz-
szabbik” felének javítása a mai 
nap folyamán fejeződik be: meg-
történt az árkok kiépítése, az út-
test javítása, átereszek elhelyezése. 
Az út másik felének a feljavítását 

másik cég végzi majd el, július 
1-jétől fognak hozzá a munkához, 
folytatván a megkezdett beruhá-
zást. – Reméljük, szeptemberre, 
a Barlangfesztivál idejére teljes 

egészében elkészül az útjavítás, 
amely révén sokkal könnyebb lesz 
az Almási-barlang megközelítése 
Homoródalmás irányából – bi-
zakodott a polgármester.

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 csíkszere-
dai ruhatervezőt februárban kér-
ték 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 nemcsak 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

Az 1645-ben épült ház. Új rendeltetést kap fotó: hompoth loránd

MeGújuló öreG pArASztHáz HOMOródAlMáSON

A falu nagy szülöttének emlékét ápolják

CSíKSzeredábAN terveziK-vArrjáK A rOMáN OliMpiKONOK felvONuló-ruHáját

Sportos, kényelmes és fiatalos viselet
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RMDSZ-eS többSégű tanácS boRSZéken, MPP-S többSég gyeRgyóújfaluban

Benkes Zsolt Borszék új alpolgármestere

Körkép

Súlyos sérüléseket szenvedett 
az a 17 éves gimnazista fiú, 
akit hasonló korú társa félté-
kenységből vert meg. Sz. á. 
arccsontja több helyen meg-
repedt az állítólag „ketrechar-
cos” M. R. és társa súlyos ököl-
csapásaitól. a verekedés azért 
tört ki, mert Sz. á. interneten 
társalgott M. R. barátnőjével. 
noha a bántalmazott fiú szü-
lei nem óhajtanak feljelentést 
tenni, a féltékenységből vere-
kedő fiúra büntetés vár.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

Á llítólag a közel egy éve 
tartó kapcsolatát védte az 
a 17 éves gyergyóalfalvi 

fiatalember, aki ököllel próbál-
ta megértetni a vele egykorú  

Sz. Á.-val, hogy ne társalogjon még 
interneten sem a barátnőjével.

Súlyos sérülések 
az arcon
– Délelőtt tíz órakor, az évzáró 

ünnepség alatt szólt a telefonom, 
hogy valaki beszélni szeretne ve-
lem, de az nem derült ki, hogy mi 
okból – közölte a bántalmazott, 
hozzáfűzve: – Mikor a helyszínre 
értem, ketten vártak rám, és csak 
a nevemet kérdezték meg, aztán 
csattant is az első pofon.

Mint mondta, az első po-
font több is követte, bár a tör-
téntekre nem emlékszik pon-
tosan, hiszen elájult, majd a 
gyergyószentmiklósi Demokrácia 
Központ előtti téren több percig 
eszméletlenül feküdt. A bántal-
mazott fiú, miután magához tért, 
felhívta egyik barátját, aki értesí-

tette a szüleit, és elszállították a 
gyergyószentmiklósi kórházba. 
Az arccsontja tizenöt helyen 
repedt meg, emellett a szem kör-
nyékén több öltéssel varrták össze 
a felszakadt bőrt.

nem megoldás a büntetés
Mint kiderült, a támadó M. R. 

féltékenységből kereste meg, 
hiszen a barátnője Sz. Á.-val is 
baráti viszonyban van már évek 
óta, és a verést megelőző hetek-
ben a Facebookon többször be-
szélgettek.

– A támadó azt is felhozta 
a fiam ellen, hogy három évvel 
korábban meglátogatta a lányt 
a kórházban, amihez, állítólag, 
nem lett volna joga – panaszolta 
Sz. Á. édesanyja.

Egyébként az édesanya úgy 
véli: tanulniuk kell a történtek-

ből, de nem feltétlen a fogház a 
megoldás. 

– M. R. szüleivel felvettük a 
kapcsolatot, és úgy érezzük, hogy 
békében megoldjuk a nézetelté-
rést, hiszen mint három gyere-
ket nevelő anya átérzem a szülők 
helyzetét is – mondta Sz. Á. édes-
anyja. 

Megkerestük M. R. édesanyját 
is, aki a Hargita Népének elmond-
ta, sajnálja a történteket.

– Nem erre neveltem a fiam – 
mondta, de az egyezség ellenére 
nem mer további felelősséget vál-
lalni azért, hogy a későbbiekben 
nem lesz a fiának további agresz-
szív megnyilvánulása.

az iskola teszi a dolgát
– Az eset iskolán kívül tör-

tént, de megpróbáljuk a diákja-
inkat nyomon követni, ha bármi 

hasonló dologba keverednének. 
M. R. ügyében az osztályfőnöke 
belső nyomozást folytatott, és az 
iskolai pszichológushoz járatja 
konzultációra – közölte Részegh 
Ildikó, a Gépgyártó Szakközép-
iskola igazgatója, ugyanis M. R. 
ennek az iskolának a tanulója.

Ugyanakkor kilátásba helyezte, 
hogy a rendőrségi nyomozás lezárá-
sa után, annak következtetései isme-
retében levonják majd a bántalmazó 
magaviseleti jegyét, és akár többna-
pos eltanácsolásra is számíthat.

A rendőrségi nyomozás egyéb-
ként lezárult, mivel a szülők meg-
egyeztek.

– A bántalmazott gyerek szü-
leinek egyetlen elvárása, hogy a 
kórházi számlákat térítsék meg 
a bántalmazó szülei – közölte la-
punkkal Filip Gheorghe rendőr-
ségi sajtószóvivő.

tettlegeSSégig fajult két gyeRgyóSZentMiklóSi tinéDZSeR viSZálya

Verekedésbe torkollt féltékenység

GyerGyó

Túlnyomórészt RMDSZ-es tanács 
alakult borszéken, míg gyergyó-
újfaluban MPP-s a többség. Mind-
két településen maradt a régi 
polgármester, gyergyóújfaluban 
Mihálydeák Ervint újraválasztot-
ták alpolgármesternek, míg bor-
széken a tisztséget az RMDSZ lis-
táján mandátumot nyert Benkes 
Zsolt tölti be.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nyolc RMDSZ-es, két 
EMNP-s és egy szociál-
liberális (USL) tanácsos 

tette le esküjét Borszéken, míg 
Gyergyóújfaluban erőegyensúly 
alakult ki, hiszen nyolc MPP-s és 
hét RMDSZ-es tanácsos foglal-
hatta el helyét.

a korábbi alpolgármester
maradt Gyergyóújfaluban
A tanácsosi esküt követő alpol-

gármester-választáson Gyergyó-
újfa luban Mihálydeák Ervin el-
lenjelölt nélkül kilenc támogató 

szavazattal nyerte el a tisztséget 
a titkos szavazáson. Mihálydeák 
egyébként korábban is alpolgár-
mesteri tisztséget töltött be a 

június 10-i helyhatósági választá-
sokon ismét mandátumhoz jutott 
Egyed József MPP-s polgármester 
mellett. 

– A község fejlesztése a közös 
célunk, ezért félre kell tenni a szemé-
lyeskedést, a csatározást – hangsú-
lyozta Egyed József székfoglaló be-

szédében, arra is kitérve, hogy reméli 
legalább annyira termékeny négy év 
vár a tanácsra, mint amilyen eltelt.

A polgármesteri esküt követő-
en négy bizottság alakult, így lét-
rejött a gazdasági, mezőgazdasági, 
szociális és kulturális bizottság.

Benkes Zsolt Borszék 
új alpolgármestere
A borszéki tanácsosok újítani 

kívántak az alpolgármester szemé-
lyét illetően, ugyanis ellenjelölt 
nélkül Benkes Zsoltot jelölték a 
tisztségre. A fiatalember egyéb-
ként korábban egy építkezési cég 
ügyvezetője volt és régi beosztá-
sában már dolgozott együtt Mik 
József polgármesterrel.

– Bízom benne, hogy az új 
alpolgármesterrel megtaláljuk a 
közös hangot – nyilatkozta a Har-
gita Népének Mik József második 
mandátumát kezdő polgármester.

Hangsúlyozta, hogy nyugalomra 
és munkára van szüksége leginkább 
a településnek, hiszen számos meg-
kezdett beruházás vár befejezésre. 

Mihálydeák Ervin a terület-visszaszolgáltatásokkal foglalkozik leginkább fotó: jánossy alíz

> Polgárőrséget szerveznek Gyergyó
szentmiklóson. Polgárőrség létesítését 
fontolgatja Gyergyószentmiklóson né-
hány vállalkozó és civilszervezet. – Nem 
új találmány, hiszen polgárőrség tevé-
kenykedik Magyarország több telepü-
lésén is, sőt valamilyen formája létezik a 
Gyergyószentmiklóshoz közeli községek-
ben is – közölte Bajkó László vállalkozó. 
Mint mondta, a kezdeményezők közül 
néhányan jövő héten Kiskunmajsára és 
Kecskemétre mennek információt gyűj-
teni, ugyanis ezekben a városokban már 
régóta polgárőrség tevékenykedik a rend-
őrség mellett. A polgárőrséget egyébként 

egyesületi formában hozzák létre, amely-
nek legfőbb célkitűzése: támogatni a he-
lyi rendőrség munkáját. – Nem újdonság 
senkinek, hogy a városban és a környé-
kén elszaporodtak az apró tolvajlások, 
magántulajdon-sértések, nyolc rendőrtől 
pedig nem lehet elvárni, hogy minden-
hol ott legyen, ahol bűnözés történhet 
– részletezte a kezdeményező. Elmondta, 
az egyesületnek egyaránt tagja lehet más 
civilszervezet, vállalkozás, intézmény 
vagy magánszemély, akinek fontos a 
bűnözés megfékezése. Az alapító tagok 
jelentkezését a 0755–394633-as telefon-
számon várják.

> Büntetik azokat, akik illegálisan 
gyűjtik az erdei gyümölcsöt. A gyer-
gyó szentmiklósi helyi rendőrség fel-
adatköre, hogy feltérképezze az illegális 
erdeigyümölcs-szedést végző táborozó-
kat. – A táborhelyek felkutatása után 
kötelesek értesíteni az állami rendőrséget 
és a csendőrséget, akikkel közösen fel-
számolják a törvénytelen sátortáboro-
kat – mondta utóbbi sajtótájékoztatóján 
Mezei János polgármester. Kifejtette: 
továbbra is kötelező a gombászoknak és 
az erdei gyümölcsöt gyűjtőknek az elő-
zetes bejelentkezés az önkormányzatnál, 
valamint a szálláshellyé alakuló terület 

gazdájának az engedélye. – Amíg ezen 
feltételeket nem teljesítik, elkobozzuk 
a begyűjtött gyümölcsöt és gombát, így 
mondhatni fölöslegesen dolgoznak. A 
közösségi rendőrség járőrözés során már 
találkozott begyűjtőcsapatokkal, akik a 
felszólítás hatására elhagyták a helyszínt 
– így a polgármester. Mezei arra hívja fel 
a lakók figyelmét, ha bármilyen közrendi 
kihágást vagy garázdálkodást észlelnek, 
azonnal forduljanak a közösségi rendőr-
séghez, a 0726–123776-os telefonszá-
mon, amennyiben nem érkezne válasz, a 
112-es segélyhívót tárcsázzák, mert így is 
eljut a bejelentés az illetékesekhez.hí
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MiniJazz 4
 Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál

2012. június 29., 30. és július 1.
PROGRAM

2012. június 29., péntek
Mikó-vár
„Majdnem” jazz nap
18.30–19.00 – A fesztivál ünnepélyes megnyitója 
19.00–20.00 – Jedam (RO)
20.15–21.45 – Etnofaun (HU)
22.00–23.30 – Pély Barna – Sárik Péter (HU)
              24.00 – Jam session
2012. június 30., szombat
Mikó-vár
12.00–13.00 – Workshop: „Let’s Play Jazz” – előadó Gáspáry István Zsolt 
– zenész, rádiós műsorvezető , médiaszemélyiség. Előadás után borkóstoló a 
vinkli.ro jóvoltából.
12.00–15.00 – „Let’s Play with Jazz” – Interaktív foglalkozás gyerekeknek
18.45–19.00 – Programismertető
19.00–20.00 – Gereben Zita Quintet (HU)
20.15–21.45 – Luiza Zan & Band (RO, USA)
22.00–23.30 – Harcsa Veronika Quartet (HU)
              24.00 – Jam session
2012. július 1.,vasárnap
Mikó-vár
12.00–13.00 – Workshop: „Jazz in everyday life” – előadó Márkus Tibor 
– a Magyar Jazz Szövetség elnöke , a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
Jazz Tanszékének adjunktusa. Előadás után borkóstoló a vinkli.ro jóvoltából.
12.00–15.00 – „Let’s Play with Jazz” – Interaktív foglalkozás gyerekeknek 
18.45–19.00 – Programismertető
19.00–20.30 – Bohém Ragtime Jazz Band (HU)
21.00–22.30 – Club Des Belugas Quartet (DE)
              23.00 – Jam session

GYERMEKMEGŐRZŐ – JÁTSZÓHÁZZAL várjuk a kicsi-
ket 19 óra és 22 óra között a múzeumtól nem messze, a Meseország játszóház-
ban, ahol 2 óvónő is vigyáz majd rájuk a személyzeten kívül. A szolgáltatás 
ingyenes, csupán az érvényes fesztiváljegyet kell majd felmutatni az ajtóban.

Szervező: Mini Jazzfesztivál Egyesület 
Jegyek, egyéb információk: www.jazzfestival.ro

társadalom

Idén is megszervezi hagyomá
nyos nyári hangversenykörútját 
a Szentegyházi Gyer mek fil har
mó nia. A koncertkörút során 
Ma gyar országon és Németor
szágban lépnek fel a filisek.

hN-információ

Július 13–25. között ismét nyári 
turnén vesz részt a Szentegyhá-
zi Gyermekfilharmónia, Haáz 

Sándor zenetanár vezetésével. A 140 
tagú gyermekzenekar nyári hangver-
senykörútja során Magyarországra és 
Németországba látogat el, az előzete-
sen közzétett programterv alapján. 

A csapat július 12-én, éjjel in-
dul Szentegyházáról, július 13-án 
érkeznek Kecskemétre, ahol részt 
vesznek a Csipero Európai Gyerek 

Tánc és Énekfesztiválon. Az ezt 
követő napon a zenekar 18 órától 
Kecskemét főterén, a Nagyszínpa-
don, szabadtéren ad ünnepi hang-
versenyt, július 15-én, vasárnap 
pedig 20 perces műsort adnak a 
Térzene programpont keretében, 
amelyet szintén a kecskeméti főtér 
több pontján szerveznek. Július 
16-án Pakson, a Jézus szíve római 
katolikus nagytemplomban, míg 
17-én 17 órától Kölesden, a he-
lyi művelődési házban, 20 órától 
pedig Gyönkön, az evangélikus 
templomban koncerteznek, ame-
lyet táncház követ. 18-án, szerdán a 
szekszárdi strandon ad kiskoncertet 
az együttes, amit 19 órától ünnepé-
lyes hangverseny követ a Belvárosi 
Urunk mennybemenetele római 
katolikus templomban. A magyar-

országi hangversenykörutat a csü-
törtöki, pécsi fellépés zárja, a Nagy 
Lajos Gimnázium dísztermében. 

A Szentegyházi Gyermek fil har-
mónia július 20-án utazik Német-
országba, ahol 21-én, szombaton 
a Kirchdorf Am Inn templomi hang-
versennyel mutatkoznak be a né-
metországi közönségnek. Vasárnap 
délelőtt Schardenbergbe, míg dél-
után Passauba látogat a gyerekfili, 
míg hétfő este Kapuváron, a Szent 
Sebestyén-templomban koncertez-
nek. Július 24-én indul haza a 140 
tagú gyermekzenekar egy miskolci 
megállót is beiktatva – adta hírül 
a Gyermekfilharmónia Alapítvány. 
A turné során élménybeszámoló-
kat, programismertetőket, képga-
lériákat lehet megtekinteni a www.
fili.hu weboldalon.

NyáRI tuRNéRA MeGy A SzeNteGyházI GyeRMekfIlhARMóNIA

Magukkal viszik a térség hírnevét
Holnap kezdődik a Mini Jazz Fesztivál

Dzsessz üzemmódra 
kapcsolunk

koMplex előadóMűvészeti tábor

Elkezdődött a jelentkezés

három nap és három éjszaka fog 
szólni a dzsessz a Mikóvárban. 
A nemzetközivé terebélyesedett 
rendezvény holnap kezdődik, 
programjában pedig sok újdon
sággal, kiegészítő rendezvények
kel találkozhatnak az érdeklődők.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Gyermek- és családorientált 
programokkal, kiemelke-
dő zenei kínálattal, megle-

petésvendégekkel startol holnap a 
Mini Jazz 4. A rendezvény idén már 
Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfeszti-
vál névre hallgat, és szervező csapata 
a minősítéshez méltóan állította ösz-
sze a programot.

Az újdonságokat részletezve, 
Szilágyi Nóra szervező szerkesztő-
ségünkbe eljuttatott közleményé-
ben előrebocsátotta, hogy az idei 
dzsesszfesztiválon nagyon sok meg-
lepetés és kiegészítő program várja a 
Mikó-várba látogatókat.

– Először is kiváló művészek 
lépnek majd fel, szenzációs zenei kí-
nálattal és meglepetésvendégekkel – 
hangsúlyozta a szervező-énekes.

Holnap azokat a zenekedvelő-
ket várják, akik nem kimondottan 
dzsesszkedvelők, valamint a fiatalo-
kat, akik szeretnének egy jót szóra-
kozni minőségi élőzene mellett.

Szombaton és vasárnap a dzsesz-
szé a főszerep, ám nem csupán este 
lesznek programok: kora délután 
12–15 óra között párhuzamosan 
gyermek- és felnőttprogramokon 
lehet részt venni, a felnőtteket 
egy jó kávé mellett előadásra in-
vitálják, ahol dzsesszről lesz szó, 
majd kis szünet után minőségi 
borokat mutatnak be egy borkós-
tolón a vinkli.ro szervezésében. 
Mindeközben a gyermekek peda-
gógusok felügyelete mellett zenélni 
tanulnak az udvaron.

A 10 éven aluli gyermekeknek az 
idén is ingyenes a belépés, de a szer-
vezők – figyelembe véve azt, hogy 
a kicsik az esti órákban már nem 
tudnak sokáig figyelni – este 7-től 
10-ig gyermekmegőrző szolgáltatás-
sal várják őket a fesztivál közelében 
található Meseország Játszóházban, 
ahol az ottaniakon kívül óvónők is 
vigyáznak majd rájuk, míg a szülők 
a koncerten vesznek részt. A játszó-
házba érkezéskor az aznapi érvényes 
jegyet kell felmutatni.

Idén nagy kedvezményt kí-
nálnak a szervezők az elővételben 
megvásárolt jegyekre. Első nap ked-
vezményesen 15 lej mindenkinek a 
belépő. Második és harmadik nap 
pedig 25–25, ám ha megveszik elő-
vételben mindhárom napra, akkor 
65 helyett csupán 50 lej az ára.

szentegyházi Gyermekfilharmónia. Magyarország és Németország az úti cél

tizenkét éve szervezi az er
délyi Gitártábort, két éve az 
erdélyi Színháztábort a PanArt 
egyesület. Idén összevonják a 
két rendezvényt, hogy – amint 
Crăcea ádám egyesületi elnök 
fogalmazott – szélesíthessék 
a résztvevők perspektíváját. a 
komplex névre keresztelt tá
bort zsögödfürdőn tartják au
gusztus 6–12. között, az érdek
lődők már jelentkezhetnek.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Színpad mint előadásmód – sok 
minden egyéb (technika-igé-
nyesség, marketing és menedzs-

ment stb.) mellett, talán a legfon-
tosabb találkozási pontja az idénre 
összenőtt-összevont, Komplex né-
ven meghirdetett előadóművészeti 
tábornak, amelyet augusztus 6–12. 
között tartanak Zsögödfürdőn. 

– Tizenkét éve szervezzük az Er-
délyi Gitártábort, két éve az Erdélyi 
Színháztábort, és azt tapasztaltuk, 
hogy ezek a művészeti ágak, vala-
mint az ezek iránt érdeklődők kiegé-

szítik egymást, van, amit egymásnak 
mutassanak – nyilatkozta lapunknak 
Crăcea Ádám.

A PanArt Egyesület elnökét a 
táborba való jelentkezés lehetőségé-
ről kérdezve megtudtuk, elképzelé-
sük szerint a rendezvénynek „agy-
tágító” jellege lesz, a meghívottak, 
de a közös munka segítségével is, 
feltehetően sikerül majd a résztve-
vők perspektíváin szélesíteni.

– Mindkét előadóművészeti 
ág szempontjából fontos például 
a hangtechnika. Idén a meghívott 
előadó ebben a témában nem más, 
mint Takács „Taki” László, aki a 
Hobo Blues Band hangtechnikusa 
volt – részletezte a mindkét tábor 
számára fontos és érdekes találkozá-
si pontokat Crăcea.

A társzervező kolozsvári alter-
natív színházi csoport, a Váróte-
rem részéről Imecs Levente, vala-
mint Csepei Zsolt vesznek részt a 
táborban, a zenei részprogramok 
kiemelt vendége pedig a bukaresti 
zeneművészeti egyetem végzett-
je, Alexandru Man lesz, aki a fő-
szervező PanArt Egyesület elnö-

ke szerint Románia egyik legjobb 
dzsesszgitárosa.

A Komplex programjában a 
specifikus műhelyek (zene/gitár, 
színház) mellett alkalom nyílik kon-
certeken, előadásokon, kurzusokon 
részt venni, színpadtechnika, művé-
szetelméletről és menedzsmentről 
szóló beszélgetésekbe bekapcsolód-
ni, és természetesen színpadra lépni.

A szervezők 14 év fölötti fiata-
lok jelentkezését várják, akik aktívan 
érdeklődnek a gitár- és/vagy szín-
házművészet iránt, akár ismerik az 
eddigi gitártáborok/színháztáborok 
hangulatát, akár nem – összegzett 
a főszervező. A táborról tudni kell, 
hogy az oktatók párhuzamosan, kü-
lönálló csoportfoglalkozásokat ve-
zetnek majd, így minden résztvevő 
ízlése és érdeklődése szerint döntheti 
el, hogy mit és kivel szeretne tanulni 
az egy hét alatt.

A jelentkezéshez szükséges rész-
letes információk megtalálhatók a 
http://www.komplex.ro honlapon 
valamint a tábor Facebook-oldalán: 
http://www.facebook.com/komp-
lex.ro
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> Határkerülés és falunapok Szé
kely derzsben. Kilencedik alkalommal 
rendeznek június 30.–július 1. között 
határkerüléssel egybekötött falunapo-
kat Székelyderzsben. A jégverés napi 
határkerülés történelmi háttere két 
évszázados hagyományra épül. Még 
az 1800-as évek elején a falu határát a 
jég több éven keresztül elverte. Ez idő 
tájt egy asszony álmot látott, melyben 
az állt, hogy a határt minden eszten-
dőben 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 júniusának utolsó szombatján tarta-
nak. Idén már kilencedik alkalommal a 
falunapok keretén belül rendezik meg, 
ezáltal a rendezvénysorozat kétnaposra 
bővült.

> Elindult a caritasos Karaván. Szer-
dán reggel kezdődött el a Gyulafehérvári 
Caritas Családsegítő Szolgálatának va-
kációs programja, mely segítségével 15 
Hargita megyei gyerek részesül egy teljes 
napos vakációs programban. A szervezők 
éves munkájuk során rálátnak bizonyos 
falvak olyan gyerekeire, akik már szinte 
felnőttként kell éljék mindennapjaikat, 

nem engedhetik meg maguknak, hogy 
táborokba, kirándulásokra menjenek 
vagy egyéb megszokott vakációs progra-
mokban vegyenek részt. Ezért a 7 szak-
ember és önkénteseik a Hargita Megyei 
Tanács Gyermekvédelmi Vezérigazgató-
ság támogatásával az idén a következő fal-
vakban szervez egy felejthetetlen napot 
a gyermekek számára:  Székelyderzsbe, 
Szentlélekre, Nagygalambfalvára, Orosz-
hegyre, Zeteváraljára, Máréfalvára, Gyer-
gyócsomafalvára, Gyergyóalfaluba, Gyer-
gyószárhegyre, Csutakfalvára, Orotvára, 
Gyergyóújfaluba, Csíkszentimrére, Csík-
pálfalvára és Csinódba is. hí
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Az UEFA tiltólistárA hElyEztE A székEly tAlálmányt

Eb-szoftver udvarhelyi fejlesztéssel

udvarhely

népélEt és néphAgyomány FArkAslAkán

Tamási-emlékkötetet 
mutattak be

három község mArAdt

A beiktatások utolsó napja

Szép számban gyűltek össze 
tegnap délután Jakab Rozália 
Tamási Áron a csillaggá éne-
kelt szülőfaluban címet vise-
lő könyvének bemutatójára, 
amelynek a székelyudvarhelyi 
Haáz Rezső Múzeum földszinti 
terme adott otthont.

HN-információ

ATamási Áron a csillaggá 
énekelt szülőfaluban cí-
met viselő könyv a szerző 

kisebbik lányának és családjának 
költségein jelent meg, a rendez-
vényt pedig a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont, 
a Haáz Rezső Múzeum és a könyv 
kiadója, az Udvarhelyszék Kultu-
rális Egyesület együttes támoga-
tással hozta létre.

A szerző művét P. Buzogány 
Árpád, a könyv szerkesztője mél-
tatta, és elmondta, Jakab Rozália 
egy múzeumi környezetet kívánó 
kötetet alkotott, amely a minket 
körülvevő műanyag világ által 
az idők folyamán teljesen kizárt 
és elnyomott környezetet tárja 
az olvasó elé. A szerkesztő sze-
rint Tamási Áronról bár sokat 
és sokan írtak, de ez a könyv újat 
mutat, mivel még senkinek nem 
jutott eddig eszébe, hogy meg-

vizsgálja, hogyan őrzik emlékét 
szülőfalujában. A könyv azért is 
számít újdonságnak, mert meg-
örökíti Tamási hazatérését és a rá 
emlékező történeteket, továbbá 
végrendeletének teljesítéséről 
szóló történetekkel és tőle szár-
mazó idézetekkel is foglalkozik. 
Különálló fejezetekben próbálja  
helyreigazítani a téves képzete-
ket Tamásiról.

P. Buzogány Árpád elmondta, 
Tamási 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.

A könyv keletkezésének kö-
rülményeivel is megismerkedhe-
tett a nagyérdemű, ugyanis kide-
rült, hogy Jakab Rozália 2008-
ban zárta le kéziratát, amelyet 
négy éven keresztül nem írt át. 
Könyvéhez felhasználta férjé-
nek, Jakab Zsigmondnak rajzait 
és metszeteit, de a családi album 
is segítségül szolgált neki, Balázs 
Ödön fotográfustól is sikerült 
kölcsönkérnie régi fényképeket, 
és végül Bíró József és családja 
jóvoltából 2012-ben sikerült ki-
adni az alkotást. 

Két fiatal székelyudvarhelyi prog-
ramozó a labdarúgó Európa-
baj nokság apropóján telefonos 
alkalmazást készített. Az egy 
dolláros 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 vásá-
rolták 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

A2012-es Európa-bajnokság 
még nem ért véget, de a fej-
lesztőknek el kellett távolí-

taniuk a programot az internetről. 
Az Euro 2012 Live néven jegyzett, 
iPhone telefonokra írt alkalmazás 
arra volt hivatott, hogy a focira-
jongóknak áttekinthető infor-
mációkat, híreket nyújtson ked-
venc csapataikról, játékosaikról, 
meccseikről. A teljes mértékben 
székelyudvarhelyi fejlesztésű prog-
ram arra is képes, hogy a meccs 

kezdetekor átváltson élő közvetí-
tésre. Természetesen részletes sta-
tisztikát ad mindenről: a csapat 
már lezajlott meccseiről, a gólok 
számáról, játékoscserékről, sárga- és 
piroslapokról, még a nemzeti him-
nuszokat is meg lehet hallgatni.

Péter Róbert és Vladu Cornel 
írta a szoftvert, a grafikai felületet 
pedig Mezei Szabolcs készítette. Jól-
lehet csak három és fél lejbe került 
a teljesen reklámmentes program, 
alig 1500-an vásárolták meg – pa-
naszolta lapunknak Péter Róbert. 
A fiatalember arra azonban büszke, 
hogy a program Romániában kate-
góriájában a legjobbnak bizonyult, 
valószínűleg ezért is figyelt fel rá az 
UEFA, majd szólt rá a fejlesztőkre a 
jogdíjak miatt. Az egy dolláros fej-
lesztés nemcsak Romániában volt 
népszerű, mivel az iTunes amerikai 
toplistáján sport kategóriában az 
ötödik helyet foglalta el: ez kima-
gasló eredmény, mivel az Államok-
ban nem az európai foci a legnép-
szerűbb sportág.

– Sajnos nem vagyunk meg-
elégedve, mivel a programot nem 
vásárolták meg elegen, mindössze 
ezerötszázan. Közel három hóna-
pot dolgoztunk rajta, rengeteg sza-
badidőnk ráment. A továbbiakban 
zenéhez kapcsolódó szoftvereket 
írunk, remélhetőleg, nagyobb si-
kerekkel – mondta Péter Róbert.Telefonra írt egy dolláros fejlesztés. Betiltva Fotó: iFj. haáz sándor

Három udvarhelyszéki községnek 
nincs még megalakulva a dön-
téshozó testülete és polgármes-
tere sincs beiktatva. A mai na-
pon utolsóként Felsőboldogfalva, 
Homoródalmás és Korond szá-
mára kezdődik el egy új négy-
éves ciklus.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Homoródalmás, Korond 
és Felsőboldogfalva zárja 
az udvarhelyszéki telepü-

lések önkormányzati testületeinek 

megalakulási sorrendjét, s ezzel a 
mai napon Udvarhely térségében 
lezárul a 2012-es helyhatósági vá-
lasztások teljes folyamata.

A polgármesterek szempont-
jából egyik községben sem hoz-
tak változást a választások, sőt 
Almáson és Korondon még csak 
kihívója sem akadt a hivatalban 
lévő tulipános településvezetők-
nek, Rigó Mihálynak, illetve Ka-
tona Mihálynak. Zavartalanul 
„virágzik a tulipán” a két község 
képviselő-testületében is, melyet 
Almáson 9, Korondon pedig 15 

RMDSZ-es tanácsos alkot, így 
az alpolgármester kiléte mindkét 
esetben a szövetség magánügye.

Felsőboldogfalván már bonyo-
lultabb a helyzet. Sándor Jó zsef 
polgármester újabb négy évet 
tehet településvezetőként az ed-
digi 22-höz, a mai napon meg-
alakuló önkormányzati testület-
nek 6 RMDSZ-es, 2 MPP-s és 5 
EMNP-s tanácsosa lesz. Ennek 
fényében kérdés, hogy melyik po-
litikai alakulat adja az alpolgár-
mestert, hisz egyik párt sem tudja 
önállóan kivitelezni saját akaratát.
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Múlt héten a háromszéki Zabolára, annak is Páva nevű falurészébe 
látogattunk. Ma is maradunk ugyanezen a vidéken, amely tartogat szá-
munkra még egy szép legendát. 

Az Árgyus-patak fejénél magas sziklacsúcs emelkedik, amelyet Só-
lyomkőnek neveznek. A szikla oldalában üregek láthatók, ezek adtak fész-
ket régen a sólymoknak. Orbán Balázs szerint „most is egy-egy e vidéken 
ritkává vált sólyompár felkeresi elődeinek e kedvenc és biztos tanyáját, s 
ott költi ki féltett kicsinyeit”. A sólymokról és Marti Ilonka önfeláldozó 
hősiességéről szól a legenda, amelyet Ambrus Lajos mesében, Finta István 
pedig versben dolgozott fel. 

Sok megfejtés érkezett a két héttel ezelőtti rejtvényükre. A sorshúzáson 
a gyergyószentmiklósi Sándor Krisztinának kedvezett a szerencse, Balla 
Zsófia Rózsa és Ibolya című könyvét küldjük ajándékba. 

Vakációs élményeiteket megörökítő vagy olvasmányaitok ihlette rajzai-
tokat szeretettel várom, hogy a nyári Aranyalma oldalakon megoszthas-
sam minden olvasóval.
 Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Török András, IV. B osztályos, Gyergyóalfalu

     Finta István

Marti Ilonka
A pávai erdő Moldováig nyúlik,
ős időktől fogva itt sok dolog esik,
Sok odvas sziklája van ezen erdőnek,
Az egyiket hívják ma is Sólyomkőnek.
A sólymok fészke volt ezen meredek lik,
Mely mint az ég szája, amúgy ásítozik,
Nem ment oda senki, 
hogy hacsak nem repült, –
Benn mindenik sólyom fészkén csendesen ült.
De a török basa aztat parancsolta,

Hogy tíz sólymot adjon adójául Páva. 
És ha meg nem adja, tizennyolc nap múlva
Pávának nem marad egyebe, csak hamva.
Tudták, hogy a török nem szokott tréfálni,
ha módja van ölni, rabolni, gyilkolni,
Azért összegyűltek a laptázó térre,
Hogy tanácskozzanak, ki megy az üregbe?
Ha harcolni kérnék, úgy csak megállnának
Tíz annyival szemben töröknek, tatárnak,
De egy vad had ellen csupán annyit érnek,

Mint kilenc vadalma egy éhes medvének.
Marti Sándor uram legjobb módú vala,
Kérték azért őt, hogy szárnyat csináltatna;
„Már atyámfiai ha kendtek csinálnak,
És osztán repülni meg is tanítanak,
Sólyomkőnek minden lakóját, fogadom,
A basa számára magammal elhozom”.
„Nem úgy jó emberek” – így szólott Ilonka –
Sánd’ uramnak gyönyörű leánya, –
Árgyius Jánossal elmegyek én oda,
A sólymokhoz, hol még ember nem járt soha”. –
Úgy lett, oda hagyták a dolgot egészen,

Tudták, hogy Ilonka sok csudát megtészen.
Ő volt a hegyeknek tündér királynéja,
Ha kialudt a nap, szeme meggyújtotta.
A bömbölő vihart lovául nyergelte,
Mint a dörgés szökött felhőről felhőre.
Most is a Nemere üstökébe kapott
és mint a villámlás, rajta úgy vágtatott.
Árgyius János is érdemes volt rája,
Több ellent ölt meg ő, mint a haja szála.
Mint a záporeső, úgy hullott a fej le,
Hová Árgyiusnak vitéz karja ére,

Árgyiust Ilonka kengyelébe vette,
És a Sólyomkőnek lábánál letette.
Ő pedig a vihar szárnyain felrepüle
Az egyenes kőszál magas üregébe.
„Ilonka, Ilonka! jere vissza, szállj le!
Megcsal a Nemere ingó-forgó szele.”
„– Nem, azt nem tehetem, 
hogy szép falum Páva 
A dühös basának legyen áldozatja;

Ha itt maradnék is, jobb, hogy ezen éljen,
Mint ezeregy ember s a falu elvesszen”.
Süvöltött a nagy szél, tördelte a fákat,
Mint tollat vitte a szikladarabokat,
Minden erejéből rémítően zúgott,
Mintha most szusszanna legeslegutolsót.
De benn Ilona is véres harcot álla,
Erős volt a sólymok önvédelmi harca,
Míg az erősebbek le levének győzve,
A gyengébbek önként hódoltak nekie.

Ekkor egy vasingben mind lebocsátotta,
Többet, mint amennyi kellett az adóba.
„Ilonka, Ilonka, a vihar megállott,
Hol fogod meg immár vihar-paripádot!”
„– Semmi, Árgyiusom, szerelmes vitézem,
Csakhogy téged és a falut megmentettem,
Az idegen népre készüljetek haddal,
Még a fehérnép is lándzsával, guzsallyal.
Keljen fel a vihar, székelyek vihara,
Hogy semmisüljön meg az idegen csorda!”

És ezzel Ilonka leszállt a mélységbe,
De nem fútt a vihar, hogy hátára vegye,
Leszállt és angyali teste összeomlott;
A nap is magára gyász felleget húzott,
Most jött a falunak nagyja és kicsinje,
A szent áldozatot hogy hazakísérje.
Sánd’ uram nagy telkét egy patak környézte,
Árgyius is kardját itt szívébe döfte.
„Együtt megyek veled, óh várj meg Ilonka!
Boldogul éljen a székelyek országa!”
Együtt temették el a két áldozatot,
Felettek a falu, a nap és hold gyászolt;
Árgyius neve az utókorra szálla,
A kis patak ma is Árgyusnak pataka.

A pávai erdőben szebbnél 
szebb sziklák feszülnek 
az égnek. Az egyik olyan 

magasan hordja a büszke fejét, 
hogy oda Isten teremtménye nem 
érhet, csak szárnyakon. Odvait ré-
ges-régen is éles szemű vadászsóly-
mok lakták, úgy is hívták örökké, 
hogy Sólyomkő. 

– Ti, gyaur kutyák – üzent 
be egy szép napon Pávára a török 
basa –, ha nem küldtök nekünk 
tíz fiatal madarat Sólyomkő el-
érhetetlen sziklaodvaiból, akkor 
jobb, ha szárnyra keltek, mert 
Pávából csak a hamu marad, mit 
széthord majd a szél.

Marti Sándor volt akkor ott a 
legmódosabb.

– Csináltasson kend – biztatta 
a falu – szárnyakat, mert a török 
sose tréfál – mondták.

– Ha kelmetek megtaníthat-
nának engemet repülni – így erre 
Marti Sándor –, akkor én hozhat-
nék le a töröknek sólymot, akár 
többet is, hogy itt senkinek bán-
tódása ne essék.

De az a falu lehetett Páva, repül-
ni bizony ott se tudott senki. Igazat 
adtak Marti Sándornak, hogy má-
son kell törni a fejet.

– Nem úgy, jó emberek – szólt 
be Ilonka, Marti Sándor uram bá-
josan szép lánya, aki a pogányverő 
Árgyus Jánosnak volt a szép kivá-
lasztottja.

Mindenki odafigyelt, hogy az 
a lány mit mond. Mert nemcsak 
szép volt, ha kellett, a vihart nyer-
gelte meg, vagy meggyújtotta a 
kialudt napot. 

– Inkább egy vesszen el, mint-
sem a szép falunk – mondta.

Könnyezve kérte Marti Sán-
dor, Páva első gazdája a szépséges 
leányát, de az még szeretett ked-
vesére sem hallgatott, pedig jól 
tudta, hogy ha rájuk törne a török, 
Árgyus János török fejjel dugna 
patakot. Hirtelen a Nemere üstö-
kébe kapott, a szél fel is repítette a 
félelmetes sziklakő odvas oldalába. 

– Ilonka – kiáltotta a betyár vi-
téz –, bájaid ne dobd éles karmok 
közé – kérte könyörögve.

A szerelmes szép leány neki így 
felelt meg: 

– Pávát most én megmenthe-
tem, de majd eljön az idő, hogy a 
faluért még az asszonynépnek is 
guzsalyat kell ragadnia.

Avval a gyönyörű Marti Ilonka 
bement, s a sötét sziklaodúkban 
vívni kezdett a gyilkos karmokkal. 
Védi szabadságát a jó sólyom ma-
dár is, de a lány páncélingében, mit 
Ilonka a szikláról szépen leeresztett, 
meg kellett nyugodnia.

Madaraink vannak – jajdult fel 
a vitéz Árgyus János a szikla tövé-
ben. – De jaj, veled mi lesz, életem 
szerelme?

Bizony, amint a bájos Marti 
Ilonka fordult volna vissza, a Neme-
re elült, és a lány szélparipa nélkül, 
mint vihar szakította szikladarab, 
zuhant a mélységbe.

– Minket nem választhat el a ke-
gyetlen halál sem – dőlt fegyverébe 
kedvese holtteste fölött a levente. 

Mondják, hogy ott a bánat-
ból víz fakadt. A neve ezért éppen 
Árgyus-pataka. 

Ambrus Lajos

Marti Ilonka
A csigacsalád gyorsasági versenyt szervezett. Derítsd ki, milyen sorrendben értek cél-

ba! A megfejtést vágd ki és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségének címére (530190 
Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így részt veszel a nyere-
ménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

fél óra

háromnegyed óra

negyed óra

70 perc

120 perc
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Dinamikus növekedésének köszönhetően, az alábbi pozíciókra 
keres munkatársakat:

FUVAROZÁSI IRÁNYÍTÓ

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

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

FUVAROZÁSI EGYSÉGVEZETŐ

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

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

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

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



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. 
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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)
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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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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



Napról napra
szabadidő

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 
1981. Pethes Sándor színész, művész 
1986. Hernádi Lajos  zongoraművész 

Helytörténeti 
évfordulók

• Hetven éve, 1942. június 29-én szüle-
tett Csíkcsicsóban Búzás László közgazdász, 
a romániai kommunistaellenes harc egyik 
meghatározó alakja.

• Kilencven éve, 1922. június 29-én szü-
letett Szentegyházasfaluban Gedeon Zoltán 
képzőművész, pedagógiai író, főiskolai tanár. 

Nyírfürdő-túra

A csíkszeredai Gentiana Természetjáró 
Egyesület vasárnap az Alcsíki-medence két 
helyi érdekeltségű fürdőhelyére szervez tú-
rát, amelyre minden érdeklődőt szívesen vár. 
Túraútvonal: Újtusnád – Nádasfürdő – Tus-
nád-patak völgye – Nyírfürdő – Újtusnád. 
Indulás: vasárnap reggel a 6.30-kor induló 
személyvonattal Újtusnádig. Megjegyzés: a 
túrára szombaton 21 óráig lehet beiratkozni a 
0745–107618-as telefonszámon. 

Várkő-túra

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület (EKE) csík-
széki szakosztálya vasárnap túrát szervez kis-
gyermekeknek. Találkozás a Székelyudvarhely 
felé vezető úton található Panoráma Vendég-
lőnél de. 9 órakor. A túra hossza 5 km, köny-
nyen teljesíthető kicsiknek is. Túravezető: Tőke 
Magdolna, telefon: 0743–039093.

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515.

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

programajánló

Hargita Megyei Tárlat 
A Hargita Megyei Képzőművésze-

ti Tárlat megnyitója ma 18 órától lesz a 
gyergyószentmiklósi PRO ART Képzőmű-
vészeti Galériában. A kiállítás július 16-ig 
tekinthető meg, hétköznapokon 8–16 óra 
között. Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturális Központ, Ora 
International Ökumenikus Keresztény Em-
berbaráti Segélyszervezet.

Szenterzsébet tájnyelvéről
A székelykeresztúri Molnár István Mú-

zeumban július 2-án, hétfőn 19 órától Nagy 
Emma Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. 
században című könyvét mutatják be. Házi-
gazda: Fülöp Lajos múzeumigazgató. A kiad-
ványt P. Buzogány Árpád méltatja, majd a szer-
ző – nyugalmazott nyelvszakos tanár – szól a 
kézirat elkészültéről, a szülőfaluja tájnyelvének 
változásáról. Zagyi Ferenc színjátszó, egykori 
kultúrigazgató a könyvben szereplő történe-
tekből ad elő, a rendezvényt Molnos Anikó 
szavalata zárja, aki a kiadványban is szereplő 
ismert Juhász Gyula-verset adja elő (Szavak).

Ördöngösök Füzesen
Július 1-jén, vasárnap este 8 órakor Csík-

szépvízen lép színpadra a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes. A társulat legújabb, 
Ördöngösök Füzesen című műsorát mutatja 
be a falunapi program keretében az ünneplő 
közönségnek.

Rock-hétvége
Rock-hétvége lesz a csíkszeredai Back-

stage pubban: ma 22 órától a Monyo Project, 
holnap 22 órától pedig a Rock Revolution 
szórakoztatja a közönséget.

természetismeret és kézművesség

Pottyondon, az Erdei Iskola Vendégházban 
július 16–20. között tartják az 1–4. osztályosok 
vakációs programját, melyet augusztus 20–24. 
között megismételnek. Vezető pedagógusok: 
Bartha Dalma és Kerekes Szilárd. A program 
során a gyerekek bejárják a tanösvényeket, 
megismerik a patakpart növény- és állatvilágát, 
valamint a gyógynövényeket. Elszekereznek 
hegyi kaszálókra, kísérleteket végeznek a kör-
nyezetszennyezésről és annak káros hatásairól. 
A természetes anyagokból történő kézműves-
foglalkozásokon kavicsot festenek, batikolnak, 
agyagoznak. Megtanulnak a természetben 
tájékozódni és térképet olvasni. Megismerik 
a környék népi emlékeit, népdalait, táncait. 
Kipróbálják a hagyományos társasjátékokat 
(métázást, számháborút) melyek fejlesztik 
stratégiai gondolkodásukat, összpontosító és 
együttműködő készségüket. Társaikkal átélik 
egy eldugott falu életét, megtapasztalják annak 
rendjét (az állatok etetését, a csorda vonulását) 
és nyugalmát. Érdeklődni és jelentkezni a má-
sodik időpontra itt lehet: www.asociatiariehen.
ro, 0266–312479, 0753–200701.

Hírszerkesztő: benedek enikő

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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www.parapista.com

para

– Veszekedj, Malvin, különben nem találok az ágyba!

Könyvajánló

Kelet pagodái 
és Nyugat katedrálisai között félúton

Több erdélyi tájegység, Székelyföld, Felső-
Marosmente, Kü küllőmente, Mezőség meg 
Kalotaszeg jeles haranglábait, fatornyait 

mutatja be a szerző ebben a kötetben. Az erdélyi 
szakrális faépítészettel foglalkozva Szatmári László a 
harangot tartó és célszerű használatát biztosító mű-
szaki alátámasztó építmény jellemző alkotóelemeit 
is meghatározhatta és a szerkezeteket tipologizálhat-
ta. A könyv terjedelme 232 oldal, kemény kötés, ára: 
53,50 lej.  

A kötet megvásárolható a Kele Könyv Vár üzleté-
ben (Csíkszereda, Petőfi Sándor utca 20. szám).



Terasz
SZABADIDŐ
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Sorsoltunk!

A június 11–15. között megjelent skan di fel-
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők kö-
zül ezen a héten a gyergyókilyénfalvi Szász 
Mártonnak kedvezett a szeren cse, akit nyere-
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Archibald Leach – Cary 
Grant; � omas 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.

Monmouth-ban, Nagy-Britanniában, 
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 News-nak.

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.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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. 
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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.

Örökifj ú néptanítók
              VILLANÁS  Jánossy Alíz

skandi

hargitanépe

sudoku

kezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. június 29.

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

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



A június 11–15. között megjelent skan di fel-
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők kö-
zül ezen a héten a 
Mártonnak 
ménykönyvvel jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

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