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Három év 
letöltendő 

börtönbüntetés
Három év letöltendő börtön-

büntetésre ítélték a restitúciós 
bizottság tagjait, amely a sepsiszent-
györgyi Székely Mikó Kollégium 
épületét visszaszolgáltatta a refor-
mátus egyháznak. Kató Béla, az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökhelyettese szerint a történtek 
„a román demokráciá nak a végét is 
jelenthetik, senki sem gon-
dolta volna, hogy koncepciós 
perben veszítheti el az egyház, 
a magyar közösség azt, amit tíz évvel 
ezelőtt jogosan megkapott”.

Spanyolország 
az Európa-

bajnok
Történelmet írt a spanyol labda-

rúgó-válogatott, miután teg-
nap este a kijevi fináléban 4–0-ra 
legyőzte Olaszországot a 
lengyel–ukrán közös ren-
dezésű labdarúgó-Európa-
bajnokságon. Soha ezt megelőzően 
nem történt olyan, hogy az aktuális 
Európa-bajnok megvédje címét
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EsEményEkbEn gazdag falunapok

Turulmadár őrködik Székelyderzsben
turulmadár vigyázza tegnaptól székelyderzs és székelymuzsna közösségének békéjét. 
A két udvarhelyszéki falu magyarországi testvértelepüléseinek ajándékát, a kilencedik 

alkalommal megrendezett, eseményekben gazdag falunapokon leplezte le Zoltáni Csaba 
székelyderzsi és Villányi László darányi polgármester. > 5. oldal

két polgármester, Villányi László és Zoltáni Csaba, valamint a jelkép, ami összeköt fotó: sZásZ csAbA

Miért van szüksége 
Băsescura 

a magyaroknak?
Az eredménytelenségért vala-

kinek felelni kell, és nem 
saját magukat fogják okol-
ni. Előveszik azt, amit a 
PSD már régről nagyon jól tud 
használni: a „magyar kártyát”.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó

sZerenCsesZáM: 5550068

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4494î
1 amerikai dollár Usd 3,5360î
100 magyar forint hUF 1,5439î



A székelyudvarhelyi Retro Pub 
előtti kettős késelés ügye még 
mindig nem zárult le, noha az 
eset óta immár több mint egy 
év telt el.

 
Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Részben a számos lakossági 
panasz, valamint az 2011. 
április elsejei kettős késelés 

miatt (amely egyébként a helyi-
ségen kívül történt) zárva tartott 
mostanáig a város egyik legnép-
szerűbb vendéglátóipari egysége, 

a Retro Pub. Jóllehet a cég vezető-
sége azt nyilatkozta, saját döntés 
alapján felújítás miatt tartanak 
zárva két hétig, a szórakozóhely 
csak tizennégy hónap után nyi-
totta meg újra kapuit. Részben 
kapóra jött ez a sajnálatos eset a 
bár szomszédainak, főként azok-
nak, akiket zavartak az esti órák-
ban zajló mulatságok, bulik. A ké-
selést követően Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalában a 
rendőrség kérésére egy bizott-
ság is alakult, amely a szórako-
zóhely működését volt hivatott 

felülvizsgálni. Mint korábban 
nyilatkozták, nem találták rend-
ben a lokál működési engedé-
lyeit, ezért büntetést róttak ki, 
s működési engedély hiányában 
bezárták a szórakozóhelyet. Mag 
Attila, a vendéglátóipari egység 
korábbi vezetője úgy vélte, „bi-
zonyos érdekek össztüzébe ke-
rült”, így esélyt sem látott arra, 
hogy az ő vezetésével valaha újra 
megnyiljon a bárt. Elmondása 
szerint tömbösített nyomást gya-
koroltak rá, háttérbeli összeeskü-
vésnek esett áldozatául.

Az újranyitáshoz szükséges 
engedélyeket a Smartbit Agency 
Kft. nevű cég váltja ki – tudtuk 
meg a polgármesteri hivatal sajtó-
osztályától. Immár csupán a végső 
aláírásra van szükség. A Retro Pub 
új cégvezetője Székely Róbert.

Mint Gheorghe Filip, a Hargita 
Megyei Rendőr-felügyelőség szó-
vivője lapunknak elmondta, még 
nem született végleges ítélet a kése-
lő, J. H. ügyében, továbbra is folyik 
a kivizsgálás. A gyanusított ellen sú-
lyos testi sértés vádjával indítottak 
eljárást, még 2011 áprilisában...

Farcádban ez már hagyomány: 
július első vasárnapja faluna-
pot jelent, tegnap a Lőrincz 
Áron Alapítvány szervezésé-
nek köszönhetően tizenket-
tedik alkalommal ünnepelt a 
Felsőboldogfalvához tartozó 
település. A helyiek igen büsz-
kék arra, hogy tizenkettedik 
alkalommal is meg tudták 
szervezni a faluünnepet, mi-
közben más települések a má-
sodik, harmadik alkalom után 
lemondtak az esemény további 
megszervezéséről.

HNU-információ

A faluünnep vasárnap reg-
gel zenés ébresztővel 
indult, délelőtt pedig 

hálaadó ünnepi istentisztele-
tet tartottak a helyi református 
templomban. Az ünnepi ebéd 
keretében a helyi egyházi kórus 
szórakoztatta a jelenlevőket, ezt 
követően az ünneplés a helyi 
sportpályán sport- és kulturális 
rendezvényekkel, táncbemuta-
tóval, vetélkedőkkel és a Boróka 
néptáncegyüttes műsorával foly-
tatódott.

A modern, műgyepes közsé-
gi sportpályát a tavalyi faluna-
pon adták át. Az avatáson meg 
is jegyezték, ez már nem „libale-
gelő”, utalva arra, hogy sportber-
kekben korábban így csúfolták a 
Farcádi Sportegyesület pályáját, 
amit a helyiek sokáig nem tud-
tak feledni.

A XII. Farcádi Falunap teg-
nap este Simó Annamária kon-
certjével, tűzijátékkal (farcádi 
módra) folytatódott és utcabál-
lal zárult.
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Egy évvEL Az incidEns utÁn

Kettős késelés: még nincs ítélet
Falunap 

Farcádban

nyár van! A gyerekek legna-
gyobb örömére a vakáció is 
elkezdődött. itt az ideje a ki-
rándulásoknak, a természetjá-
rásnak. Mivel mostanában az 
idő is kedvez, hétvégenként, 
az erdők és a rétek megtelnek 
emberekkel, akik kikapcsoló-
dásra és feltöltődésre vágynak. 
Legtöbbször a család együtt 
fedezi fel a természet csodáit, 
hiszen mind a gyermekek, mind 
a felnőttek élmények után ku-
tatnak.

Éppen ezért, azoknak, akik 
egy rövidebb, de nem túl messzi 
túrára vágynak, bátran merem 
ajánlani a következő útszakaszt. 
A helység nem más, mint Szé-
kelyvarság. Bizonyára sokan is-
merik ezt a települést, mely nem 
csak mesés helyen fekszik, hanem 
a területe nagysága is említésre 
méltó. Mivel könnyen megköze-
líthető, így hát a túra kiindulási 
pontjáig, ami a falu központja, 
mindenkép érdemes autóval vagy 
busszal menni. Elsőként ajánlott 

egy pillantást vetni a központi 
templomra, illetve a temetőkert-
re, ahol a szemfüles látogató Uz 
Bence sírját fedezheti fel (Pál Sári 
Dénes), aki Nyirő József azonos 
című regényének volt a megihle-
tője. Innen elindulva Tálasbérce 
irányába érdemes a helyi embe-
rektől egy kis útbaigazítást kérni, 
hiszen egy könnyed és kellemes 
séta vezet át a nemrégiben állított 
kilátóig. Mivel a szintkülönbség 
minimális, egy óra sem telik bele 
és máris szemünk elé tárul a fá-
ból épített kilátó. Ha már ott va-
gyunk, semmiképp se mulasszuk 
el a megmászását, hiszen csodála-
tos panoráma tárul elénk, belátva 
a varsági tanyavilágot és a Hargita 
vonulatának egy részét. Folytatva 
utunkat, a szekérúton haladva to-
vább, lassanként ereszkedünk le-
felé, nemsokára elérve az autóval 
is járható utat. Ahogy elhagyjuk 
Tálasbérce határát, néhány per-
ces séta után, az út jobb felén egy 
táblát pillanthatunk meg, amely 
jelzi a Csorgókő-vízesést. Egy 
kis ösvény vezet át a fák között, 

ahonnan már hallani lehet a víz 
csorgó hangját. Érdekes látványt 
nyújt a nagy sziklatömbökön le-
zuhogó víz, mely eső után még 
különlegesebb. Mivel a bejáratnál 
padokat és asztalokat helyeztek 
el, a fák árnyékában kellemesen 
megebédelhetünk. Innen foly-
tathatjuk utunkat Nagykút irá-
nyába, de mielőtt még elérnénk 
a határát, jobbra letérünk és egy 
kisebb meredeken haladva felfelé, 
folytatjuk utunkat a központ irá-
nyába. Mivel visszafelé a tanyasi 
házak között kanyargó út vezet, a 
legegyszerűbb helyi útbaigazítást 
kérni, s így rövid idő alatt, ismét 
a település központi részén talál-
juk magunkat. Remélem, ez a kis 
ízelítő elegendő ahhoz, hogy né-
hányan érdemesnek találják fel-
kutatni az igazi székely tanyavilág 
rejtelmeit. 

Egy más jellegű kirándulás-
ajánlóval szolgálhatok azoknak, 
akik nem annyira a gyaloglás hí-
vei, de szívesen fedeznek fel új 
helyeket. Egynapos, tartalmas 
kiruccanásra hívom azokat, akik 

a honismeret mellett egy kis szó-
rakozással egybekötött, rövidebb 
időtöltésre vágynak. A helyszín 
Brassó városa, amely kicsik és na-
gyok számára egyaránt bővelke-
dik látnivalóval. A várost Udvar-
helyről a Homoród mentén aján-
lott megközelíteni, mivel jóval rö-
videbb, és az út is csak egy kisebb 
szakaszon hagy kivetnivalüt maga 
után. Már rögtön a városba érve 
kínálkozik az első kikapcsolódási 
lehetőség, mivel a Vásárhely felőli 
bejáratnál egy vízi park várja a lu-
bickolásra vágyókat. Itt kedvünkre 
válogathatunk a kisebb-nagyobb 
medencékben, illetve szaunák-
ban, sőt egy relaxációs vizes terem 
is rendelkezésünkre áll. Amennyi-
ben kedvünkre kiúszkáltuk ma-
gunkat, a város központja felé ve-
hetjük az irányt, ahol kétségkívül, 
a Fekete-templom impozáns épü-
lete vonja magára a figyelmünket. 
Ajánlott egy kis bepillantást ten-
ni a templomba, mivel lenyűgöző 
építkezési stílussal rendelkezik. 
Ezután, ha már úgyis itt vagyunk, 
a sétálóutca régi épületeire is érde-

mes egy pillantást vetni, melyek 
nem kevesebb élményt nyújtnak, 
mint a templom maga. Majd, mi-
vel a központhoz közel indulnak 
a felvonók a Cenk tetejére, egy 
utazás elejéig mindenképp aján-
latos kipróbálni, hiszen felérve a 
tetőre, Brassó városának lenyűgö-
ző kilátása tárul elénk. Visszafelé, 
pedig a szerpentines úton kényel-
mesen lesétálhatunk, élvezve az 
erdő friss levegőjét. Amennyiben 
még marad időnk és energiánk, a 
bátrabbak kipróbálhatják a buka-
resti kijárat felé található kaland-
parkot, ahol minden korosztály 
biztonságosan mászkálhat és 
csúszkálhat a fákra erősített játék-
szereken. Bár nem éppen pénz-
tárcakímélő kikapcsolódás, de az 
élmény, amit nyújt, mindenképp 
megéri az árát. 

Így hát, bármelyiket is választ-
juk a kirándulási lehetőségek kö-
zül, a lényeg, hogy az egész család 
örömét lelje benne és mindenki 
élményekkel térjen haza.

Ambrus Helga-Gyöngyvér

EkE kirÁnduLÁs ötLEtEk

A korábbi botrányok miatt sokan elkerülik a szórakozóhelyet 



közélet

Múlt héten lezajlott a nyolca-
dikos tanulók záróvizsgája. A 
jegyeket kifüggesztették az 
iskolák bejárataihoz, az udvar-
helyi megkérdezett igazgatók 
elégedettek az eredményekkel, 
habár megyei szinten gyengéb 
az idei teljesítmény. 

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint Ferenc S. Alpár fő-
tanfelügyelő lapunk-
nak elmondta, az óvá-

sok miatt csak július másodikán 
közlik a végleges eredményeket. 
Péntekig nyújthatták be óvásaikat 
azok a diákok, akik nem voltak 
megelégedve az eredményeikkel. 
Hodgyai László matematika sza-
kos tanfelügyelő tegnap délután 
elmondta lapunknak, hogy az ad-
digi összesítések szerint megköze-
lítőleg húsz százalékkal gyengébb 
jegyek születtek, mint tavaly. 
Idén a Hargita megyei diákok 
több mint 61 százalékának jött 
ki legalább ötös feletti átlaga, míg 
tavaly 84,3-nak. 

Mint Lukács Barna, a Bethlen 
Gábor Általános Iskola igazgatója 
lapunk kérésére elmondta, náluk 
egyetlen óvást sem nyújtottak be 
a vizsgázók. Jónak találja az ered-
ményeket, mindössze hárman 
nem kapták meg az átmenő ötös 
jegyet. – Én elégedett vagyok a 
tanulók teljesítményével. Sok tí-
zesünk is van, főként magyarból. 
Az elmúlt évekhez képes idén 
született a legjobb eredmény. Már 
közel öt éve egyáltalán nem segí-
tenek a vizsgázóknak: alkalmaz-

kodtak ahhoz a tényhez, hogy 
be vannak kamerázva a termek, 
és jobban felkészülnek – mond-
ta el az igazgató.  Tőkés Zsolt, a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Kollégium igazgatója 
lapunknak kifejtette, hogy a har-
minc nyolcadikos diákjuk közül 
mindannyian átmentek. – Ez jó 

eredménynek mondható, és egy-
ben várhatónak is. Óvást senki 
sem tett le közülük. Általában a 
magyar és a matematika jegye-
ik húzták ki a bajból a diákokat, 
mivel néhányan gyengén teljesí-
tettek románból. A lényeg, hogy 
mindannyian átmentek – mond-
ta az igazgató. 

Megyei eredmények
Míg Udvarhelyen elégedet-

tek a nyolcadikosok eredménye-
ivel, megyei szinten már nem 
ennyire derűlátóak, az összesítés 
alapján az idei eredmények a 
tavalyinál is gyengébbek. Har-
gita megyében 92,60 százalék 
szerzett ötöst vagy annál jobb 

jegyet magyarból, románból 
csak 48,30 matematikából pedig 
42,32 százalék. 51 diák kapott 
tízest magyarból, románból csak 
egy, matematikából pedig 25. A 
Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ség ma teszi közzé a nyolcadi-
kosok eredményeinek végleges, 
megyei összesítését.

Kisérettségi

Udvarhelyen elégedettek az eredményekkel
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Elégedettek az igazgatók. Itt jobbak az eredmények 

Nagyon kemény támadást indított a 
Ponta-kormány a demokratikus intézmények 
ellen, és kegyetlen harc bontakozik ki a buka-
resti politikai porondon. Az USL politikusai-
nak hatalomvágya olyan mértéket öltött, hogy 
nem érdekli őket intézmények, törvények, 
semmi. Ponta, akiről kiderült, hogy nem is 
mehetett volna el Brüsszelbe Romániát kép-
viselni, mert erről tiltó határozatot hozott 
az Alkotmánybíróság, mivelhogy másolta a 
doktori dolgozatát, nem azt választotta, amit 
minimális jóérzéssel megáldott ember válasz-
tott volna. A jogi következményeket félretéve, legalább a 
politikai következményeket levonhatta volna, és távozik 
önként tisztségéből. Mégsem lehet, hogy egy országnak – 
mégha ez Románia is, ahol már láttunk egy-két furfangos 
dolgot – olyan miniszterelnöke legyen, aki bizonyítottan 
lopott. Még akkor is, ha a szerencsétlenek, akiktől elsajá-
tította szellemi javaikat, pisszenni sem mernek. Nem le-
het olyan miniszterelnöke egy országnak, amelyik szemé-
lyes példájával viszi a világban hírét, hogy az itt szerzett 
okleveleknek semmilyen értéke sincs, aki itt jár egyetemre, 
az biztosan csaló. Illetve lehet, és ezt látjuk mindennap, 
amíg a miniszterelnök le nem mond.

Azt kérdezhetnénk, hogy miben érint minket, ma-
gyarokat Ponta és Băsescu harca? Azt hiszem, hogy igen-
is nagyban érint. A Ponta-kormány és a mögötte álló 
politikai erők a teljes hatalmat akarják. Nem akarnak 

kritikai hangokat sehol. Amíg azonban van némi ellen-
zékük, addig az egyértelműen rossz kormányzati eredmé-
nyeiket van kire fogni. Most azt a lemezt játsszák be ál-
landóan, hogy nem tesznek a gazdasági kormányzásban 
semmilyen lépéseket, mert Traian Băsescu nem hagyja, 
és az Alkotmánybírósággal, az ügyészséggel, a bíróság-
gal „üldözi” őket. Az is látszik, hogy nagyon várják azt 
a lépést az elnök részéről, amelyikről kikiálthatják, hogy 
alkotmányellenes, és akkor jöhet a felfüggesztés, majd ha 
a népszavazás is „jól” alakul, akkor az államfő meneszté-
se. Ha ez megtörténik, akkor a teljes hatalom a kezükbe 
hull. Onnan már hónapok kérdése, hogy minden kritikai 
hangot elhallgattassanak, az igazságszolgáltatást újra 
kézi vezérlésűvé alakítsák.

Ettől azonban nem lesznek tehetségesebb vezetők. 
Ugyanúgy rosszul fog ják igazgatni az országot, mint 

tették ezt az utóbbi közel két hónapban is. 
Ekkor lesz nagyon nehéz nekünk, magya-
roknak, mert az eredménytelenségért valaki-
nek felelni kell, és nem saját magukat fog ják 
okolni. Előveszik azt, amit a PSD már rég-
ről nagyon jól tud használni (Iliescu volt a 
nagymestere ennek annak idején): a „magyar 
kártyát”. A kormányzati eredménytelenséget 
nem tudják majd ránk fogni, de mindenféle 
generált feszültség nyomán a társadalom dü-
hét megpróbálják majd felénk irányítani. Ha 
ez bekövetkezik, sok jóra nem számíthatunk.

A magyar érdekképviseletnek erre a forgatókönyvre 
is fel kell készülnie. Ebben is magunkra számíthatunk 
csupán, hiszen láttuk, hogy a szlovákiai magyaroknak 
Magyarország semmiben nem tudott segíteni. Legtöbb, 
amit tehet, hogy befogad, ha ki akarunk vándorolni, de 
induljunk ki abból, hogy ez a föld itt a miénk, és nem 
azért tartották meg őseink évszázadokon keresztül, hogy 
mi most önként lemondjunk róla. Óvatosak kell legyünk, 
meg fontoltak és határozottak, egységesek. Máskülönben 
nagyon sokat veszíthetünk.

Miért van szüksége 
Băsescura a magyaroknak?

                      NÉZŐpoNt n isán istván Csongor 

Körkép
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Második alkalommal szer-
vezett hétvégén, motoros 
vezetéstechnikai képzést a 
székelyudvarhelyi WideRoad 
és a Daimler MC motoros 
klub. Az egynapos tréningen 
az udvarhelyi jelentkezők az 
összes olyan ismeretet elsajá-
títhatták, ami szükséges lehet 
a biztonságos közlekedéshez: 
helyes testtartás és tekintet, 
kanyarodási technikák, kor-
mánykezelés, vészfékezés, 
akadály elkerülése.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Hazánkban és úgy álta-
lában Kelet-Európában 
az A kategóriás jogo-

sítványhoz szükséges képzés ki-
merül abban, hogy a motoros kis 
sebességgel, átlagos forgalmi szi-
tuációkban ne essen el, és nagy-
jából meg is tudjon állni, ha kell. 
De mi történik akkor, ha éppen 
túra alkalmával a szerpentines 
útszakaszon felbukkan a moto-
ros előtt egy tehén?!

Minden helyzetre fel kell ké-
szülni, sokat kell gyakorolni, meg 
kell ismerni saját kétkerekűnket 
és tudnunk kell, hol vannak a 
határaink – így lehetne röviden 
összefoglalni a székelyudvarhelyi 
Daimler MC motoros klub 
és a WideRoad által tegnap, 
Székelyudvarhelyen immár má-
sodik alkalommal megszervezett 
vezetéstechnikai képzést, ahol 
közel harminc motoros sajátít-
hatta el azokat az alapszíntű is-
mereteket, amelyek szükségesek 
lehetnek a biztonságos közúti 
közlekedéshez.

Mint Bálint Levente, a tréning 
egyik szervezője, a WideRoad 
munkatársa lapunknak elmond-
ta, örül annak, hogy Udvarhe-
lyen kíváncsi és fegyelmezett mo-
torosokkal dolgozhatott együtt, 
hiszen amit előzőleg elterveztek, 
a képzés során mindent sikerült 
véghezvinni. Bálint szerint már 
a tréning kezdetén látszott, hogy 

nem lesz nehéz dolguk, hiszen a 
jelentkezők meglepő bátorsággal 
és kíváncsisággal vágtak bele a 
gyakorlatokba. Az oktató szerint 
ilyen volt például a napot indító 
bemelegítés is, ahol a motoros és 
kétkerekűje együtt a rájuk váró 
feladatokra. Előbb ülve, majd 
csak jobb kézzel kormányozva, 
aztán a lábtartón állva, később 
az ülésen térdelve, majd mindkét 
lábbal balra átülve, aztán jobb 
lábbal a bal lábtartón – így válta-
koztak a feladatok.

A nap végére a motorosok 
az oktatók által felépített gya-
korlatoknak és az azt megelőző 
alapos magyarázatoknak kö-

szönhetően többek közt meg-
tanulhatták, hogy a motoron 
milyen is a helyes testtartás és 
tekintet, hogyan kell helyesen 
kezelni a motort, de a bóják 
közti szűk manővereknek kö-
szönhetőn több kanyarodási 
technikát is elsajátíthattak. A 
motorosok körében ugyanakkor 
nagy népszerűségnek örvendett 
az a vészfékezős gyakorlat, ahol 
kipróbálhatták milyen, amikor 
negyven, ötven, illetve hatvan 
kilométeres sebességnél vészfé-
kezni kell a kétkerekűt.

Az egyik résztvevő, Zsolt el-
mondta, számára a gyakorlati 
anyag nagy tanulsága a hátsó fék 

használata volt. Mint mesélte, 
első motoros útja után nem ma-
radtak szép emlékei a pedálos 
fékről – hiszen majdnem egy 
autó alatt végezte –, azonban a 
szűk ívekkel kirakott pályákat 
hátsó fék nélkül gyakorlatilag le-
hetetlen lett volna teljesíteni.

– Nem is beszélve a fékezési 
gyakorlatról, ahol egyértelmű-
en láthattuk, hogy a két féket 
egyszerre használva áll meg a 
legrövidebb úton a motor – véli 
Zsolt. A motoros szerint nyu-
godtan el lehet motorozgatni 
egy egész életen át úgy, hogy 
nem járt az ember semmilyen, 
ehhez hasonló tréningen, ami 

nem jelenti azt, hogy feltétlenül 
történik vele baleset, azonban 
arra mindenképp jó a képzés, 
hogy tudatosodjanak a saját ha-
táraink.

Mint Bálint Levente elmond-
ta, külön öröm számára, hogy a 
helyi támogatóknak köszönhe-
tően ingyenes képzésen voltak 
olyan motorosok, akik a nap 
végére látványosan fejlődtek. A 
szervező szerint, amennyiben 
lesz rá igény, a jövőben több kép-
zést is tartanak majd a városban. 
Továbblépve olyan szinteket is 
oktathatnak, ahol egész komoly 
vészhelyzetek kivédését sajátít-
ják el a résztvevők.

Július tizenharmadikán délután 
startol a székelyudvarhelyi 
városi sörfesztivál. A másfél 
évtizedes múltra visszatekintő 
esemény idén is számos neves 
fellépővel várja a szórakozni 
vágyókat.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Jövő hét végén, július 13-án 
immár tizenötödik alka-
lommal nyitja meg kapuit a 

székelyudvarhelyi városi sörfesz-
tivál: a minifocipályán idén is 
három napig áll a bál. A szerve-
zők gondoskodtak arról, hogy az 
eszem-iszom mellé mindhárom 
napra jusson egy-egy fergeteges 
koncert. Tizenharmadikán helyi 
együttesek, az Orpheus és a Cold 
Taste melegítik elő a hangulatot, 
a napot pedig az X-Faktorból 
megismert Lil' C koncertje zárja. 
Másnap, szombaton már tizen-
egykor kinyitják a kapukat: dél-
előtt főként a családosokat várják 

a vidámparkba és a különböző 
gyerekfoglalkozásokra. Délután 
kezdődnek a koncertek, a tokány, 
miccs és flekken, no meg a folyé-
kony kenyér mellé a magyarorszá-
gi Barabontó húzza a talpalávalót. 
Később a 3+2 is fellép, de akinek 
nincs ínyére a műfaj, azt a hat fú-
vóst is soraiban tudó, rock and 
rollt játszó győri Alka Blues kár-
pótolja egy igazi „rázós” bulival.

A zárónapon, július 15-én 
a Király L. Norbi vezette zsűri 
megválasztja az Év arcát – a szép-

ségversenyen huszonegy csinos 
lány varázsolja el a nagyérdeműt. 
Később az X-Faktor egyik nagy 
felfedezettje, a zsűri elnöke kon-
certezik, a fesztivált – szokás sze-
rint – hajnalig tartó bál zárja.

Ami a belépőket illeti, meg-
tudtuk, idén kedvezménnyel is 
lehet jegyet váltani: a napijegy öt 
lejbe kerül, a három napra szóló 
bérletért viszont mindössze tíz 
lejt kell lepengetni.

– A városi sörfesztivál joggal 
nőtte ki magát Székelyudvarhely 

leglátogatottabb rendezvényévé: 
a három nap során tizenöt-húsz-
ezer ember szokott megfordul-
ni az eseményen. Bízom benne, 
hogy ez idén sem lesz másként. 
A kilátogatókat tartalmas prog-
ramokkal, önfeledt szórakozás-
sal, ínyencfalatokkal, s persze 
jéghideg csapolt sörrel várjuk 
– mondta lapunknak Nagy Le-
vente szervező, kiemelve: örven-
detes, hogy a városvezetés is fel-
figyelt a rendezvényre, s immár 
ötödik éve támogatja azt.

X-FAktoRos sztáRok UDvARhelyen

Sörfesztivál: három napig áll a bál

MotoRos vezetésteChnikAi képzés székelyUDvARhelyen

Ne üssük el a tehenet!

Kanyarodási technikákat is oktattak. Szűk manőverek a bóják között fotó: kakasy botond
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Turulmadár vigyázza tegnaptól 
Székelyderzs és Székelymuzsna 
közösségének békéjét. A két 
udvarhelyszéki falu magyar-
országi testvértelepüléseinek 
ajándékát a kilencedik alka-
lommal megrendezett faluna-
pokon leplezte le Zoltáni Csaba 
székelyderzsi és Villányi László 
darányi polgármester.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Székelyderzsben a hétvégén 
kilencedik alkalommal ren-
dezték meg a falunapokat, 

amely egy kétszáz éves hagyo-
mány, a jégverésnapi határkerü-
lés köré épül. Még az 1800-as 
évek elején történt, hogy 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 kerü-
lésből hagyomány és ünnep lett, 
amelyet azóta is minden év utol-
só szombatján tartanak. Voltak 
olyan esztendők, amikor rossz 
idő miatt elmaradt vagy rövidí-
tett távon zajlott a kerülés, idén 
azonban ragyogó időben rendez-
hették meg a közel két évszáza-
dos hagyományt.

Petky János-díj 
Szombaton délután ünnepi 

istentiszteletet tartottak a vár-
templomban, melynek keretében 
második alkalommal adták át a 
Petky János-díjakat. A díjat az 
unitárius egyházközség alapította 
tavaly, Demeter Sándor Loránd 
lelkész  kezdeményezésére. Évente 
két olyan személynek (egy hely-
bélinek és egy elszármazottnak) 
ítélik oda, aki sokat tett az egy-
házközségért, illetve a hírnevét 

öregbítette. Tavaly Dénes Jenő 
gondnokot és Orbán Árpádot dí-
jazták, idén Csukor Dezső egyko-
ri gondnok, illetve a ma már Bras-
sóban élő Gábor Katalin vehette 
át a Petky János-díjat. 

Orbán Balázs szemével
Ugyancsak a szombati napon 

nyílt meg a helyi művelődési ház-
ban az Orbán Balázs szemével 
– Székelyderzs község elnevezésű 
kiállítás, melyet a tavaly megren-
dezett fotótábor anyagából állí-
tottak össze. 2011-ben tizenegy 
székelyföldi és magyarországi 
fotós látogatott el Székelyderzs 
községbe, hogy az itt élő embe-
reket, a mindennapi életet, a el-
tűnőben lévő, feledésbe merülő 
értékeket, valamint a környező 
tájat megörökítsék és bemutas-
sák művészi fotóikon keresztül. 
A kiállítást Hargita Megye Taná-
csa, Székelyderzs Polgármesteri 
Hivatala és a Viharsarok Egyesü-
let támogatta.

A szobor leleplezése
Vasárnap kora délután Zoltá-

ni Csaba székelyderzsi és Villá-

nyi László darányi polgármester 
leplezték le azt a turulmada-
rat ábrázoló szobrot, amelyet 
Székelyderzs és Székelymuzsna 
magyarországi testvértelepü-
lései: Darány, Drávagárdony, 
Drávatamási és Kastélyosdombó 
polgárai a barátság jeleként ado-
mányoztak.Az idén februárban 
felállított szobor azokra emlé-
keztet, akik magyarságukat fel-
vállalták hivatalos formában és 
kérelmezték a magyar állampol-
gárságot.

Ünnepi beszédében Zoltáni 
Csaba polgármester ismételten 
köszönetet mondott  a testvérte-
lepüléseknek azért a segítségért, 
amelyet az elmúlt időszakban 
nyújtottak az egyszerűsített ma-
gyar állampolgárság megszerzé-
sében.

– Székelyderzs egy újabb em-
lékoszloppal lett gazdagabb, mely 
mint a magyarság ősi emléke 
egyszerre jelent múltat és jöven-
dőt. Egy jelkép, ősi szimbólum 
vigyázza ezentúl közösségünk 
békéjét, és veszi védőszárnyai alá 
székely testvéreinket – szólt az 
egybegyűltekhez a derzsi polgár-

mester. Demeter Sándor Lóránd 
székelyderzsi unitárius lelkész 
megjegyezte, a  turulmadár mint 
jelkép, függetlenül attól, hogy a 
világ melyik pontján található, a 
magyarokat mindig önmagukra 

és egymásra emlékezteti. – Itt 
Székelyderzsben önmagunk ma-
gyarságára emlékeztet és azokra a 
testvértelepülésen élő magyarok-
ra, akikkel az ajándékozás révén 
összeköt – mondta a lelkész.

Egyre nagyobb népszerűség-
nek örvend a Fazakas Szabolcs 
ötletgazda által megálmodott 
Székelyföldi Legendárium: ígé-
retük szerint javában dolgoz-
nak a másfél órás, csalafinta 
székely rajzfilmen, sőt legké-
sőbb év végéig elkészül három 
7-8 perces tévéepizód is a le-
gendákból. Amennyiben jó fo-
gadtatása lesz az epizódoknak, 
több mint száz, azaz több évad-
nyi részt készítenek el.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Fazakas Szabolcs producer-
ötletgazda és Dömötör Ta-
más magyarországi rendező-

dramaturg elmondta lapunknak, 
hogy Pusztai Ferenc társproducer 
ötletére kezdtek abban gondolkod-
ni, hogy tévésorozatot is készítse-
nek. A projekt végén mutatják be 
a már korábban beharangozott, 
másfél órás mozifilmet. – Elvileg 
156 rész van, akár három évadot 
is el lehetne belőlük készíteni, mi-
vel igencsak jó az alapanyag. Az 
első részekre nyertünk pályázatot, 
idén be is mutatjuk az első hármat. 
A legerősebb legendákból külön 
részek készülnének, ha egy-egy 
legenda nem elég részletes, akkor 
két történetet gyúrnánk össze egy 
epizódba. Átlagosan hét-nyolc 
perces lesz egy rész. Ha minden 
rendben zajlik, 2014-ig készül el 

a mozifilm – ismertette Dömö-
tör. Jelenleg összerakják azokat a 
részeket, amelyek elegendőek egy 
teljes történethez. A sorozatban 
a részek nem függnek össze, min-
denik külön történetet képez. A 
mozifilmhez úgy gyúrják össze a 
jeleneteket, hogy a főhős székely 
legény elrabolt kedvesét keresve 
végigjárja a könyvben megírt le-
gendák helyszíneit, mindezt a ta-
tárjárás korában. Természetesen 
Székelyudvarhelyről indul, közben 
találkozik az ördöggel, tündérrel, 
sárkánnyal. A filmek elkészítésé-
hez egy nemzetközi stábot alkal-
maznak, de leginkább székelyföldi 
színészeket, zenészeket próbálnak 
bevonni a munkákba.

ESEményEkBEn gAZdAg FALunAPOk

Turulmadár őrködik Székelyderzsben

SZékELyFöLdi LEgEndárium

Filmsorozat is készül a legendáinkból

A magyarországi testvértelepülések örök üzenete fotó: szász csaba

Balra a rendőrség, elől a turulmadár őrködik. Utóbbi magyarságunkra emlékeztet fotó: szász csaba
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Három év letöltendő börtönbünte-
tésre ítélték a Mikó-per restitúciós 
bizottság tagjait, amely a sepsi-
szentgyörgyi Székely Mikó Kollé-
gium épületét visszaszolgáltatta a 
református egyháznak. Kató Béla, 
az Erdélyi Református Egyházke-
rület püspökhelyettese szerint a 
történtek „a román demokráciá-
nak a végét is jelentheti, hiszen 
senki sem gondolta volna, hogy 
a rendszerváltás után huszonkét 
évvel koncepciós perben veszít-
heti el az egyház, a magyar közös-
ség azt, amit tíz évvel ezelőtt egy-
szer már – a törvény paragrafusai 
alapján – jogosan megkapott”.

HN-összefoglaló

Abuzăui bíróság honlapján 
múlt pénteken olvasható 
első fokú ítélet szerint hi-

vatali visszaélés miatt három év le-
töltendő börtönbüntetésre ítélték a 
per három vádlottját: Markó Attila 
államtitkárt, az Etnikumközi Kap-
csolatok Hivatalának vezetőjét, Ma-
rosán Tamást, az Erdélyi Református 
Egyházkerület volt jogi tanácsadóját, 
valamint Silviu Climet, az igazság-
ügyi minisztérium volt tanácsadóját 
– adta hírül az MTI, megjegyezve, 
hogy a bírói ítélet teljes egészében 
érvénytelennek nyilvánította a visz-
szaszolgáltatási iratot, és elrendelte, 
hogy töröljék az Erdélyi Református 
Egyházkerületet mint tulajdonost a 
telekkönyvből. 

A három vádlott tagja volt an-
nak a restitúciós bizottságnak, amely 
2002-ben a református egyháznak 
szolgáltatta vissza a sepsiszentgyör-
gyi Mikó-kollégiumot.

Az egyház visszaigényelte az is-
kolaépület mellett lévő, az egykori 
tanári lakásoknak helyet biztosító 
épületeket is. Az egykori bérlők 
ezeket egy 1996-os jogszabály ér-
telmében megvásárolták, és felje-
lentést tettek az ügyészségen, azt 
állítva, hogy nemcsak a volt tanári 
lakások, hanem az iskola épülete 
sem képezte az egyház tulajdonát, 
ezért szerintük törvénytelen volt a 
visszaszolgáltatás. 

A korrupcióellenes ügyészség 
nagy értékre elkövetett hivatali visz-
szaélés címén emelt vádat. A vádirat 
szerint a restitúciós bizottság tagjai 
érvénytelen dokumentumok alap-
ján szolgáltatták vissza az ingatlant 
a református egyháznak, s 1,3 millió 
lej kárt okoztak az államnak. 

A bírósági ítélet megállapítja, 
hogy a vádlottak a sepsiszentgyörgyi 
polgármesteri hivatalt károsították 
meg, holott a per folyamán a hivatal 
jelezte: ők nem tartanak igényt az 
épületre, mert az a református egy-
házé volt. Antal Árpád polgármester 
május elején olyan dokumentumot 
mutatott be a sajtónak, amely sze-
rinte alátámasztja, hogy az iskola az 
egyházé volt.

Benedek Levente, a vádiratban 
megjelölt egyik feljelentő szerint a 
református egyház a Székely Mikó 
Kollégium megépítésére csak a 
szükséges összeg töredékét adta, a 

többi közadakozásból gyűlt össze, 
így az ő értelmezése szerint az ingat-
lan a nép, vagyis az állam tulajdona, 
s nem az egyházé.

A három vádlottat védelmé-
be vette a református egyház és az 
RMDSZ is, de szót emeltek mellet-
tük más politikai alakulatok vezetői 
is. Tőkés László, az Európai Parla-
ment alelnöke Viviane Reding EU-
biztos figyelmét is felhívta korábban 
a Mikó-kollégium kapcsán kialakult 
helyzetre. Tőkés szerint a Mikó-per 
az egyházi ingatlanok visszaállamo-
sítására tett kísérlet. 

Az ügy felkeltette az amerikai 
törvényhozás figyelmét is. A New 
York-i székhelyű Magyar Emberi Jo-
gok Alapítvány megkeresésére Jean 
Schmidt Ohio állambeli republiká-
nus képviselő arra kérte az Egyesült 
Államok bukaresti nagykövetségét, 
hogy kövesse figyelemmel a pert.

A demokrácia vége
Kató Béla, az Erdélyi Reformá-

tus Egyházkerület püspökhelyettese 
a Hargita Népe kérdéseire válaszolva 
kifejtette: 

– Aminek most tanúi vagyunk, 
az a román demokráciának a végét is 
jelentheti, hiszen senki sem gondol-
ta volna, hogy a rendszerváltás után 
huszonkét évvel koncepciós perben 
veszítheti el az egyház, a magyar 
közösség azt, amit tíz évvel ezelőtt 
egyszer már – a törvény paragrafusai 
alapján – jogosan megkapott.

Az egyházi elöljáró szerint a 
Székely Mikó Református Kollégi-
umról a közösség tudja a leginkább 
bizonyítani, hogy az egyházé volt, 
de mindez a dokumentumokból is 
világossá vált.

– Viszont azzal, hogy ezt a tör-
vényszék megkérdőjelezi, azt mutat-
ja, hogy nagyon komoly koncepció 
épült fel arra, hogyan lehet vissza-
venni, vagy nem oda adni a magyar 
közösségnek a tulajdonát – hangsú-
lyozta Kató Béla, hozzáfűzve: – Ez 
nagyon szomorú állapot, és ettől 
kezdve nem tudom, hogy lesz-e egy-
általán magyar ember, aki ilyen bi-
zottságban szerepet mer vállalni, ha 
az igazság védelméért ilyen súlyos 
büntetést kap.

A püspökhelyettes kifejtette, 
hogy a hatóságok a Székely Mikó 
ügyéből „mindenképp egy prece-
dens értékű pert szerettek volna 
kreálni, hiszen egy esztendeje már a 
visszaszolgáltató bizottságban is azt 
mondják, hogy nem adunk semmit 
vissza, mert látni akarjuk, megvárjuk 
a Mikó-per végét”.

– Ha ez most ilyen rangra emel-
kedett – hogy várjuk a Mikó-pert –, 
akkor ennek precedens értéke van, 
amiből következik, hogy a többieket 
is e szerint akarják elbírálni – hang-
súlyozta Kató Béla.

A püspökhelyettes emlékezte-
tett, hogy az Erdélyi Református 
Egyház 850 ingatlant kért vissza. 
Az első három esztendőben ebből 
háromszázat tárgyalt a bizottság, 
aminek egy részét vissza is szol-
gáltatta.

– De ezeknek a visszaadot-
taknak is csupán egyharmadához 
jutottunk hozzá, mivel a törvény 
lehetőségeivel élve az ingatlanokat 
addig élvező, hasznosító önkor-
mányzatok vagy magánszemélyek 
bepereltek minket – jegyezte meg 
–, 150 perünk van ez idáig, ami 
révén próbálunk a már visszaadott 
épületeink birtokába jutni.

A püspökhelyettes hangsúlyoz-
ta: „Tehát a gyakorlatban az elkob-
zott ingatlanjainknak csak elenyésző 
részét kaptuk vissza”.

– Nem hiába szólította fel Ro-
mániát az Európai Unió, hogy miha-
marabb rendezze a kárpótlás, illetve 
a visszaszolgáltatás ügyét – jegyezte 
meg Kató Béla, nyomatékolva: – Az 
Ungureanu-kabinet az utolsó napja-
iban deklarálta, hogy mindezt úgy 
szeretné rendezni, hogy 15 százalé-
kot fizetne csak ki az ingatlan érté-
kéből, természetben viszont nem 
szolgáltatna vissza semmit. Ez mind-
annyiunk felháborodását kiváltotta. 
De ha a Mikó-perre gondolok, nem 
kizárt, hogy ennek az egésznek az a 
célja, hogy az állam újra mindent 
visszavegyen, majd új törvényben 
biztosíthassák be, hogy senkinek 
nem adnak vissza semmit.

Az első fokon hozott ítélet kap-
csán Kató Béla, az Erdélyi Reformá-
tus Egyházkerület püspökhelyettese 
reményét fejezte ki, hogy a Mikó-per 
első fokú döntése másodfokon vál-
tozni fog, és „ezt a szégyent Európa 
nem fogadja el”. Véleménye szerint, 
„ahogy a román igazságszolgáltatás 
és a román politika ez ügyben eljár, 
az minden, csak nem európai”. 

– Ez ellen minden eszközzel, 
minden fórumon tiltakozni fo-
gunk. Minden lehetőséget megra-
gadunk, hogy a másodfokú ítélet 
hozza helyre az első fokú tévedé-
sét – mondta az egyházi elöljáró. 
– Nincs miért meghátrálnunk, és 
nincs miért megalkudnunk, mert 
ez az egész folyamat – ami az elkob-
zott magyar ingatlanok visszaszol-
gáltatása körül zajlik – a vérünkről 
és a létünkről szól.

Hozzáfűzte, európai fórumok elé 
viszik az ügyet, és már most értesítik 
a döntésről ezeket az intézményeket, 
a nagykövetségeket, kancelláriákat, 
világegyházi képviselőket.

– Ami most zajlik, azt leginkább 
az 1946–48-as esztendők első álla-
mosítási lépéseihez tudnám hason-
lítani – mondta –, akkor először a 
nagybirtokokat vették el. Azt sokan 
nézték kívülről, csóválták a fejüket, 
hogy az tényleg nagy volt, és sokan 
el is tudták képzelni, hogy a gróf úr-
nak, báró úrnak ettől még bőven lesz 
miből megélnie. Igen ám, de az igaz-
ságtalanság mindig igazságtalanság 
marad. A hatvanas évek végén pedig, 
amikor már az egyszerű parasztem-
ber kertjét is elvették, vagy arról is 
be kellett szolgáltatni a termést, ak-
kor az már az első elvételnek volt az 
egyenes következménye. Tehát ami-
kor az első igazságtalanság ellen nem 
szólalunk fel, nem kiáltunk megálljt, 
akkor lassan-lassan elfogy a demok-

rácia és elfogynak a lehetőségeink is. 
A diktatúra márpedig nem áll meg, 
és előbb-utóbb a legkisebb ember-
hez is el fog érni… – hangsúlyozta 
Kató Béla, az Erdélyi Református 
Egyházkerület püspökhelyettese.

Nem az ingatlan a tét, 
hanem a meghurcoltatás
Korábbi sajtónyilatkozataiban 

Markó Attila államtitkár, az Etni-
kumközi Kapcsolatok Hivatalá-
nak vezetője kifejtette: ez az ügy 
már nem az ingatlanokról, hanem 
az érintett személyek meghurcolá-
sáról szól.

A pénteki ítélethirdetést meg-
előzően Markó Attila a következő-
ket írta blogjában:

„Hosszú nap volt a tegnapi – 
utolsó – tárgyalásnap Buzăuban. 
Azért volt hosszú, mert mi nem 
engedhettük meg magunknak azt 
a luxust, amit a DNA-ügyész, hogy 
mindössze 7 perc vádiratból törté-
nő idézgetés után megfogalmazza 
kérését, hogy a vádlottakat tessék 
szépen szabadságvesztésre ítélni. A 
mi oldalunkon nem csupán a min-
denhonnan összeguberált álbizonyí-
tékok papírhalmaza, hanem a puszta 
igazság áll, és – mint tudjuk – ebben 
az országban az igazság bebizonyítá-
sához nem elegendő 7 perc.

A védelem két részből állt: egy-
felől szükséges volt tisztázni a tulaj-
donjogi kérdéseket, másfelől a bün-
tetőjogi felelősség kérdésében kellett 
kifejtenünk álláspontunkat. A tulaj-
donjog kérdésében alapvetően azok-
ra a vádakra válaszoltunk, amelyeket 
a feljelentők megfogalmaztak.

A kollégium közadakozásból 
épült, nem az egyházé – nem igaz, 
a közadakozás nem hoz létre köz-
tulajdont, a mindennapok eviden-
ciája, hogy ha valaki adakozik az 
egyháznak, mondjuk egy ravatalozó 
építéséért, attól még nem lesz belőle 
tulajdonos.

Az egyház nem járult hozzá 
anyagiakkal – az egyház hozzájárult, 
még ha nem is jelentős mértékben. 

Nincs jelentősége a tulajdonjog 
szempontjából annak, hogy ki mi-
lyen mértékben járult hozzá a felépí-
téséhez és működtetéséhez.

A telekkönyvi kivonat régi volt 
és hamis – a telekkönyvi kivonat a 
kiadása pillanatától függetlenül tük-
rözi a telekkönyv tartalmát, ráadásul 
a bizottság a kivonat mellett a teljes 
telekkönyvet is elemezte. Hamisítá-
sért senki ellen nem indult eljárás.

Ami a büntetőjogi kérdéseket 
illeti, ügyvédeink kifejtették: a bűn-
cselekménynek se objektív, se szub-
jektív elemei nem lelhetők fel, ráadá-
sul a károkozás sem bizonyítható, 
hisz az épületet senki nem vitte haza, 
ott áll a helyén ma is.

Nem kívánok senkit untatni a 
jogi érvek felsorakoztatásával. Ösz-
szegzésképpen elmondhatom, hogy 
védőink közel két órán át bizonyí-
tották az igazságot – reméljük, ered-
ményesen.

A védőbeszédek megkezdése 
után nem sokkal meg kellett kérni 
a bírót, hogy engedje leülni Silviu 
Clim kollégánkat, aki a per kezdete 
óta magas vérnyomással, szívproblé-
mákkal küszködik…

A végén szót kaptunk mi is, 
néhány szóban nyomatékosítottuk 
ártatlanságunkat. Clim kollégánk 
megtette azt, amit mi általában 
nem merünk, mert finomkodunk, 
és inkább nagyokat nyelünk, mint-
sem szembe merjük köpni azokat, 
akik szándékosan ártani kívánnak 
nekünk. Azt mondta az utolsó szó 
jogán: »Nincs mit hozzátennem 
az ügyvédek által felvázoltakhoz. 
De azt el szeretném mondani, 
hogy hosszú jogászi karrierem 
után, most így nyugdíjasan, soha 
nem hittem volna, hogy a DNA 
és néhány gazember ilyesmit képes 
művelni velünk.«”

Tegnap reggel Facebook-oldalán 
a következő bejegyzést lehetett ol-
vasni: „Nyilvánosan merek fogadni, 
hogy jogerősen is elítélnek. A kérdés 
az, hogy mi lesz utána... Nem velem. 
Velünk. Erdélyi magyarokkal...”

Markó Attila: „Nyilvánosan merek fogadni, hogy jogerősen is elítélnek”

ElítéltéK A MiKó-pER vádlottjAit

Három év letöltendő börtönbüntetés 
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hirdetések

Gólerős hátvédet igazolt a HSC 
Csíkszereda jégkorongcsapata 
csütörtök este Milan Varga sze-
mélyében. A szlovákiai Varga 
nem ismeretlen a csíki közönség 
előtt, hiszen a múlt idényben a 
Brassói Corona Fenestela 68 
csapatát, míg korábban a Duna-
újvárosi Dab.Doclert erősítette.

Megvan a HSC Csíksze-
reda jégkorongcsapatá-
nak harmadik – Novak 

és Kozuch után – légiósa is Milan 
Varga személyében. A rendkívül 
gólerős hátvéddel a csíkszeredai 
klub megegyezett, a szerződés 
aláírására viszont a későbbiekben 
kerül sor.

Varga profi karrierjét a Kas-
sánál kezdte 2001-ben. A nevelő 
együttese minden évben valahová 
kölcsönadta, így megfordulha-
tott a Popradban, a Terebesnél. 
2008–2010 között az extraligás 
Liptovsky Mikulásban hokizott, 
ahol összesen 32 pontot termelt. 
Két éve került a MOL Ligába 

Milan Varga, legelőször a Duna-
újvárosi Dab.Doclert erősítette. 
Már az első évében kitűnő muta-
tókat produkált a magyar–román 
közös rendezésű bajnokságban: 
40 mérkőzésen 11 gólt szerzett és 
29 gólpasszt adott (40 pont). A 
MOL Liga-ezüst után Brassóba 
igazolt, ahol szintén „lóvágtában” 
termelte a pontokat, 36 meccsen 
47 pontot jegyezhetett (22 gól, 
25 gólpassz).

Miskolcon is van „élet”
Clinton Atkinson személyé-

ben kanadai hátvéd igazolt a Mis-
kolci Jegesmedvék csapatához. A 
bajnoki ezüstérmes klub pénteki 
tájékoztatása szerint a 21 éves 
Atkinsont jól ismeri Tim Kehler 
vezetőedző, ugyanis korábban a 
Salmon Arm Silverbacks játéko-
sa volt. A kanadai jégkorongozó 
a támadásokat is remekül segítő 
hátvéd, akinek legutóbbi szezonja 
kitűnően sikerült: a BCHL-ben 
szereplő csapatában 66 mérkőzé-
sen 11 gólt és 53 gólpasszt jegy-

zett, s 64 pontjával a liga második 
legjobb pontszerzője volt.

A Dubnica ragaszkodik
a MOL Ligához
Korábbi lapszámunkban 

megírtuk, hogy a Szlovák Jég-
korong-szövetség az Érsekújvár 
MOL Ligához való csatlako-
zását elfogadta, míg a HK 38 
Dubnica (Máriatölgyes) kérését 
elutasította. A jégkorong.blog.
hu jégkoronggal foglalkozó in-
ternetes portál minap megje-
lent cikkében leírja az okokat, 
továbbá azt, hogy a klub nem 
adja fel a ligához való csatla-
kozást. A szlovák szövetség 
(SZLH) három hónapig tartó 
tárgyalások után utasította el a 
Dubnica kérelmét, miközben a 
klub teljesítette a feltételeket – 
ezt állítja Juraj Boldis, a HK 38 
Dubnica ügyvezetője a szlovák 
sportnapilapnak adott interjú-
jában. A Denník Sport pénte-
ken foglalkozott azzal, hogy az 
SZLH nem engedélyezte a HK 

38 Dubnica indulását a MOL 
Ligában. Az érdekeltek nyilat-
kozatából úgy tűnik, az eluta-
sítás indoka az lehetett, hogy a 
HK 38 Dubnica egy újonnan 
alakult miniklub, amelynek 
nincsenek utánpótláscsapatai, 

mivel nincs köze a város másik 
hokiklubjához, az utánpótlá-
sáról híres MHK Dubnicához. 
Boldis ugyanakkor hangsúlyoz-
ta, még nem adták fel a reményt, 
hogy ott legyenek a MOL Liga 
2012/2013-as szezonjában.

Sport

Milan Varga a hsC új légiósa. Még két hely kiadó

GóLerőS HátVéDDeL erőSítettek

Milan Varga a HSC Csíkszeredánál folytatja



ElEmzők: nEm lEsz tartható a hiánycél

Nőtt a költségvetési 
hiány

a közpénzügyi minisztérium által közölt adatok szerint má-
jusban megugrott a költségvetési hiány, nevezetesen 2,2 
milliárd lejjel, s ilyenképpen az öt hónap viszonylatában 
elérte a 7,2 milliárd lejt, a GDPk 1,2 százalékát. Egyes elem-
zők a most nyilvánosságra hozottak tükrében igen borúlá-
tóan nyilatkoznak, azt állítva, hogy az idei hiánycél nem lesz 
tartható.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az első évnegyed végén sikerült beleilleszkedni a Nemzet-
közi Valutaalap által elfogadhatónak tartott deficitbe. 
Ám tudni kell: a nyereségadó befizetésének határidejét 

időközben előrehozták március 25-re, s ilyenképpen úgymond 
mesterkélt módon kedvezően alakultak a költségvetés bevételei. 
Az is igaz viszont, hogy a megelőző esztendő azonos időszaká-
hoz viszonyítva a költségvetési hiány csökkent, ugyanis akkor 
annak értéke 7,4 milliárd lej volt. A költségvetési hiány kedve-
zőtlen alakulásában a kiadások megnövekedésének volt döntő 
szerepük, azok értéke elérte a 84,8 milliárd lejt, ami 8,5 százalé-
kos növekedést jelent 2011 azonos időszakához viszonyítva. 

Emlékeztetnénk: a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank és 
az Európai Bizottság küldöttségével folytatott legutóbbi tár-
gyalások nyomán kiigazításokra került a költségvetési hiány 1,9 
százalékról 2,2 százalékra. Egyesek szerint ez az előirányzat is 
tarthatatlan lesz, így például a Barcalays Capital minapi becslése 
szerint az akár a 3 százalékot is elérheti. 

Liviu Voina, a pénzügyminisztérium adó- és költségvetési 
politikáért felelős államtitkára szerint tartható lesz a hiánycél, de 
ennek érdekében hathatósabbá kell tenni a fiskális ellenőrzést. 
A minap azt nyilatkozta, hogy az ellenőrző tevékenységből ki 
kell iktatni az önkényességet, a döntést pedig központi szinten 
kell meghozni bizonyos ismérvek függvényében. „Meghatáro-
zunk bizonyos ismérveket, s amennyiben azt tapasztaljuk, hogy 
egyes mutatószámok alakulása tekintetében rendellenességek 
mutatkoznak, akkor elrendeljük az ellenőrzést” – így az állam-
titkár. Úgy tudni, hogy az ingadozó mutatók esetében válhat 
gyanússá egy adófizető, például akkor, ha egy adott időszakban 
nagyobb összegeket fizet be a költségvetésbe, azt követően pedig 
gyanús szünet áll be. Az államtitkár arra is utalt, hogy az adó-
törvénykönyv tekintetében az idén még két módosításra lehet 
számítani szeptember és december folyamán. Ezt úgy képzelik 
el, hogy az adóterhek ne növekedjenek, de a költségvetési be-
vételek nyomon követhetőbbekké váljanak. Utalt arra is, hogy 
a költségvetési kiadások mérséklése érdekében a Világbankkal 
közösen létrehoztak a minisztérium szintjén egy munkacsopor-
tot, amelynek az lesz a feladata, hogy újraértékelje a kormányzati 
alapokból finanszírozott közberuházásokat. Mintegy négyezer 
beruházásról van szó, s ezeket külön fogják felülvizsgálni, szem 
előtt tartva azok megvalósítási arányát, a finalizálási határidőket 
stb. Továbbá ennek a felülvizsgálatnak a függvényében fognak 
dönteni esetenként a költségek lefaragásáról. A szóban forgó 
elemzést július végére kívánják befejezni. Kétségtelen, hogy a 
költségvetési hiány tekintetében akadhatnak problémák. Min-
denekelőtt a várható gazdasági növekedés jelenthet gondot. 
Néhány nappal ezelőtt a Világbank is újraértékelte prognózisát, 
s az előzetes 1,5 százalékos gazdasági növekedést 1,2 százalékra 
mérsékelte. Az Európai Bizottság pedig 1,4 százalékra az eddigi 
1,5 százalékkal szemben. De vannak ennél pesszimistább előre-
jelzések is, olyanok is, amelyek szerint jó, ha 0,8 százalékos lesz az 
idei gazdasági növekedés. 

a tangazdaság és felnőttkép-
zés terén a gazdák tudásának 
elmélyítése, míg a mikrohitel-
finanszírozás terén az eszköz- 
és gépvásárlás, a farmmoder-
nizálás elősegítése jellemzi 
az illyefalvi lam alapítvány 
elmúlt két évtizedes munká-
ját. az intézmény tevékenysé-
géről a hétvégén ünnepelt hu-
szadik születésnap kapcsán 
vontak mérleget.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Fennállásának huszadik év-
fordulóját ünnepelte az el-
múlt  hétvégén az illyefalvi 

székhelyű LAM Alapítvány, amit 
Az erdélyi újpolgárosodás kovásza 
címmel ünnepi könyvbemutató-
val is megfűszereztek. 

A háromszéki településen 
működő, kirendeltségei révén 
Hargita megyében is aktívan je-
len levő alapítvány és hitelintéz-
mény, a nevéhez hűen – LAM, 
azaz Landwirtschaft Agricultură 
Mezőgazdaság – azóta is képzési 
és agrárhitelezési programjai-
kon keresztül a vidékfejlesztést 
szolgálja.

Bátorítás, oktatás,
nevelés
Az 1992-ben életre hívott 

alapítvány elmúlt két évtizedes 
történetének sarokköveit Kató 
Béla, a LAM Alapítvány kura-
tóriumának elnöke mutatta be. 
„Ha az embernek tiszta és világos 
a szándéka, akkor semmi és senki 
sem tántoríthatja el szándékától. 
Nekünk viszont Erdélyben soha 
nem adatott meg az, hogy nyu-
godtan meg tudjuk tervezni az 
életünket. Itt évente, tíz évente 
annyi változás zajlott és zajlik, 
mint máshol százévente. Érez-
tük, tennünk kell valamit, hogy 
az itt élő nép mindezeknek ki-
szolgáltatva ne váljon földönfu-
tóvá, ne váljon koldussá, mert az 
eleink egy olyan országot hagy-
tak ránk, amiben mindent meg 
tudunk termelni, mindent elő 
tudunk állítani. Viszont ha nincs 
tudásunk, nincsenek eszközeink 
hozzá, nincs munkakedvünk, 
kitartásunk, akkor elfogunk sze-
gényedni és koldussá válunk saját 
szülőföldünkön. Ennek megaka-
dályozásáról, az ez elleni küzde-
lemről szólt és szól a LAM Ala-
pítvány munkája” – összegezte 

lapunknak Kató Béla, az alapít-
vány elnöke.

Fáziskésésben 
az agrárium
A múlt tükrében a jövő ki-

hívásairól beszélt előadásában 
Klárik Attila, a LAM Alapítvány 
igazgatója is. Mint rámutatott, a 
hazai agrárium számára az elmúlt 
húsz év számos téren elvesztege-
tett időnek bizonyult, annak elle-
nére is, hogy az ágazatba – főként 
2000-től – a nagyberuházások 
és különböző támogatási formák 
révén több mint 10 milliárd euró 
áramlott. Egyik példának a 2007-
es gabonatermést említette, mely 
kiemelkedő teljesítménye ellenére 
is csak a 1952-es terméseredmé-
nyeket közelíti, ám az alkalma-
zott technológia is a 70-es évek 
szintjét idézi. „Az agráriumot 
a mezőgazdasági minisztérium 
gazdalajstroma is túlélésért küzdő 
ágazatnak nevezi. A gazdák 99 szá-
zaléka kisparcellát művel, a legna-
gyobb vállalkozási forma a családi 
vállalkozás. Ha a gazdák nem fog-
nak össze, a piac elvárásainak nem 
tudnak megfelelni, és természete-
sen a költségek terén sem tudnak 

Gazdaság
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mérlEGEt vont az Elmúlt két évtizEDnyi

Megünnepelték a

> Lassú a járatsebesség a Román Ál-
lamvasutaknál. A Román Államvasutak 
(CFR) utasszállító szolgáltatását hosszú 
évek óta nagyon sok bírálat éri elavultsá-
ga, lassúsága és más minőségi negatívu-
mai miatt. 

A CFR gördülőanyagparkjának 120 
Desiro motorvonata átlagosan 6 éves, de 
363 villanymozdonyának átlagéletkora 
már 30 év. 258 vontatóeszköze pedig több 
mint 41 éves múltat mondhat magáénak. 
Jelenleg a személyszállítást szolgáló eszkö-
zök 30 százaléka felújított, és további 200-
300 millió euróra van szükség gazdaságos 
energiafogyasztó dízel- vagy elektromos 

mozdonyok beszerzésére, a vasúti forgalom 
menedzselésének, az utasok tájékoztatásá-
nak feljavítására. Az elavult sínpályák mo-

dernizálása külön gondot jelent az állami 
költségvetésnek. Tavaly összesen 57 millió 
utas választotta a CFR járatait, de ezek kö-

zül 6 millióan potyautasok voltak. Ilyen 
körülmények között nem csoda, ha az ille-
tékesek megpróbálják visszahozni a fegyel-
met az egész ágazatba. 

Világviszonylatban a vasúti tömegszál-
lítás a reneszánszát éli. Sok esetben, főleg 
ezer kilométer alatti távolságokon, a légi 
szállítás indokolatlanul több időt vesz el a 
közönségtől, mint a vasúton történő uta-
zás, mert indulás előtt jóval korábban ott 
kell lenni a repülőtéren, érkezés után pedig 
időbe telik, míg beszállítják az utast a cél-
állomásra. Romániában ráadásul fejletlen a 
hazai légi szállítás, viszont eléggé kiépült és 
csupán felújításra vár a vasúthálózat.hí
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Kató Béla: éreztük, tennünk kell valamit, hogy az itt élő nép ne váljon földönfutóvá fotó: domján levente

hargitanépe



> Negatívra rontotta Románia kilá-
tását a Moody’s. Leminősítés lehetőségére 
utaló negatívra rontotta az eddigi stabilról 
Románia államadós-besorolásának kilátá-
sát pénteken a Moody’s Investors Service, 
az euróövezetből eredő kockázatokkal és a 
jelentős devizaalapú hazai hitelállomány-
nyal indokolva a lépést. A világ legnagyobb 
hitelminősítő csoportja az európai piaci zá-
rások után, péntek este bejelentette, hogy a 
kilátásrontás a devizában, illetve hazai valu-
tában fennálló hosszú futamidejű kormány-
kötvény-kötelezettségek „Baa3”-as szintű – 
más hitelminősítők módszertanában „BBB 
mínusz”-nak megfelelő –  osztályzatát érinti. 

Ha a Moody’s innen leminősíti Romániát, 
azzal a hosszú távú román szuverén adós-
besorolás átkerül a befektetésre már nem 
ajánlott „Ba” sávba. Az indoklás szerint a 
döntés egyik fő tényezője az volt, hogy a 
román gazdaság szoros szálakkal kapcsoló-
dik az Európai Unióhoz, és hatással lehet a 
román növekedési kilátásokra, ha az uniós 
kereskedelmi, befektetési és finanszírozási 
partnerországokban hosszasan elnyúló lassú 
növekedési időszak kezdődik. A Moody’s 
kiemeli, hogy a román export 50 százalékát 
az euróövezet, további 20 százalékát a többi 
uniós gazdaság veszi fel. A másik fő tényező 
a viszonylag magas román devizaadósság-

állomány, amely 2011-ben a hazai összter-
mék (GDP) 72 százalékával volt egyenlő. 
Ez a hitelminősítő szerint szintén nyomást 
gyakorolhat a növekedési kilátásokra és a 
fizetésimérleg-pozícióra is, az alacsonyabb 
növekedési ütem pedig a bankrendszerbeli 
kockázatokat erősítheti, mivel akadályozza 
a nem teljesítő kinnlevőségek magas arányá-
nak csökkenését. Bár a jórészt külföldi tulaj-
donú román bankrendszer tőkeellátottsága 
és felügyelete megfelelő, a kinnlevőség/betét 
ráta azonban viszonylag magas, és a nagy de-
vizaalapú hitelállomány refinanszírozása je-
lentős mértékben függ az anyabankok finan-
szírozásától – áll az elemzésben. A cég szerint 

ugyanakkor abban, hogy a hitelminősítői 
akció csak a kilátásrontásra korlátozódott, 
és Románia megtarthatta „Baa3”-as – vagyis 
befektetési ajánlású – államadós-osztályzatát, 
szerepe volt Románia EU-integrációjának, 
amely komoly mértékben növelte az egy főre 
jutó jövedelmi szintet, valamint a beruházá-
sok, a megtakarítások értékét és a gazdaság 
versenyképességét. Az ország adósprofilja 
szempontjából kedvező az alacsony összesí-
tett kormányadósság, és az elmúlt két évben 
végrehajtott költségvetési konszolidáció is, 
amely a 2009-ben mért 9 százalékról 2011 
végéig 5,2 százalékra vitte le a GDP-arányos 
román államháztartási hiányt.
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tevékenységéről az illyefalvi laM alapítvány
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hatékonyak lenni. Az átmeneti-
ség, az agrárium kiútkeresése úgy 
érzem a rendszerváltás óta a mai 
napig tart, de nincs meghatároz-
va következetesen az a prioritási 
sorrend sem, amit a politikum-
nak is – színezettől függően – to-
vább kellene vinnie” – fejtette ki 
Klárik. Kitörést a képzés és fiatal 
gazdageneráció oktatása terén lát, 
akik a gazdaságukat immár euró-
pai szintű támogatás mellett si-
keres német és svájci-modelleket 
látva is építhetik.

legjobb ügyfelek 
a gazdák
Kotró Adél, a LAM Mikrohi-

tel Rt. igazgatója ugyanakkor már 
az elmúlt két évtizedre visszate-
kintve előbb a LAM Alapítvány, 
majd az abból 2006-tól kinőtt 
LAM Mikrohitel Rt. tevékenysé-

gét mutatta be. Mint összegzésé-
ből kiderült, húszéves tevékeny-
ségük alatt előbb a gazdáknak, 
majd a székelyföldi térség kis- és 
középvállalkozóinak közel ötezer 
mikrohitelt folyósítottak. Az ez 
idő alatt kihelyezett 22 millió 
euróra rúgó hitelállománnyal szá-
mításuk szerint legkevesebb 300 
új vállalkozás és mintegy 20-22 
ezer munkahely létrehozásához 
járultak hozzá. A hitelezési politi-
kájukat azonban továbbra is, vál-
tozatlanul a kisösszegű kölcsönfo-
lyósítás határozza meg: hitelport-
foliójuk gerincét jelenleg is a 3 és 
25 ezer euró közötti mezőgazda-
sági és kisvállalkozói kölcsönök 
teszik ki. E kategóriába a folyó 
hitelek 71 százaléka tartozik, míg 
a szerződések 5 százalékát 3 ezer 
euró alatti, 24 százalékát pedig 
25 ezer euró feletti kölcsönökre 

kötötték. Azt is hozzátette, hogy 
az egy-egy alkalommal felvehető 
kölcsön felső hitelplafonját to-
vábbra is 50 ezer euróban maxi-
malizálták, ennek köszönhetően 
a pénzvisszafizetés biztosítása a 
gazdák mellett az intézmény szá-
mára is alacsonyabb kockázatot 
jelent. Mindezek eredményeként 
az intézet hitelportfolió-minősé-
ge, azaz a kétes vagy rosszul fizető 
ügyfelek részaránya többszörösen 
a román bankszektor 16 százalé-
kos hasonló mutatója alatt van.

Használt traktortól eU-s
pályázat finanszírozásáig
Az elmúlt két évtized alatt 

nagyon sokat változott a pénz-
felhasználás célja is. „Az első 
időszakban a gazdák még hasz-
nált gépekre, használt traktorok 
vásárlására kértek kölcsönöket, 
utána állatvásárlás, majd istálló-
modernizálás lett a jellemző. De 
volt olyan időszak is, amikor a 
földvásárlás volt a domináns. Ma 
ismételten a farmok moderni-
zálására kérnek pénzt a gazdák, 
valamint nagykapacitású mező-
gazdasági gépek vásárlására. Sok 
esetben az uniós pályázatok ön-
részének, vagy teljes 100 száza-
lékának finanszírozására. Ezek a 
tipikus hitelkérések, és úgy gon-
doljuk, ezek azok a beruházások, 
amelyek ténylegesen elő is moz-
dítják a mezőgazdasági farmok 
fejlődését itt a régióban” – ma-
gyarázta Kotró Adél.

erdély-szintű hálózat épül
A társaság az illyefalvi köz-

pont mellett ugyanakkor négy 
megyében hat kirendeltséget is 
működtet. Ebből három Har-
gi ta megyében – a csíkszere dai, 
székelyudvarhelyi és gyergyó-
szent miklósi munkapontokkal 
– van jelen. Utóbbiak ügyfélkö-
rébe pedig száznál is több me-
zőgazdász, panziós, illetve más 
tevékenységet folytató kis- és 
középvállalkozás tartozik. Az in-
tézmény igazgatója kérdésünkre 
válaszolva elárulta, a hálózatépí-
tés terén idén megnyitott maros-
vásárhelyi után jövőre Szeben és 
Kolozs megyében terjeszkedné-
nek, a célok között pedig Szé-
kely föld után a LAM-hálózat 
Erdélyre és Partiumra való kiter-
jesztése szerepel.

a pénzügyi főigazgatóság figyelMen kívül 
Hagyja az alkotMánybíróság döntését

Borboly Csaba: 
nem hagyjuk, hogy 
elvegyék azt, ami jár

átiratban fordult június 29-én borboly Csaba, Hargita 
Megye tanácsának elnöke a Hargita Megyei pénzügyi 
főigazgatósághoz, amely nem tette elérhetővé a me-
gyei tanács számára az Ungureanu-kormány által 2012. 
április 3-án kiutalt 6 400 000 lejt. 

Hírösszefoglaló

Mint ismeretes, a Ponta-kormány vissza akarta von-
ni az elődje által az önkormányzatoknak a fenti 
dátumon leosztott összegeket, ám az Alkotmány-

bíróság 2012/558-as számú határozata értelmében nem kell 
visszautalni ezeket a pénzeket abban az esetben, ha nyertes 
pályázatokra fordítják őket.

„Nem hagyjuk, hogy elvegyék azt, ami jár, hiszen euró-
pai uniós finanszírozású pályázatok önrészéhez szükséges 
az említett pénzösszeg, amelyeket már megnyert a megyei 
tanács, csak még nem kötötték meg a finanszírozási szerző-
dést, de az év folyamán erre sor kerülhet, ezért fontos, hogy 
az összeget a megye költségvetésébe foglalják” – nyilatkozta az 
átirat kapcsán Borboly Csaba, tiltakozva az ellen, hogy a 
Hargita Megyei Pénzügyi Főigazgatóság az Alkotmánybí-
róság döntése ellenére megtagadta az összeg felszabadítását. 
Az átirathoz a tanácselnök mellékelte az érintett nyertes 
pályázatok igazoló iratait. A projektek a következők: az új 
felszerelésekre, azaz a sürgősségi ellátás korszerűsítésére be-
nyújtott (SMURD) pályázat, a Harghita Business Center 
létrehozását célzó projekt, a CreArt, az ENGAGE, vala-
mint a Békás-szoros–Nagyhagymás Nemzeti Park integrált 
menedzsmentterve.

Az Ungureanu-kormány, amelyben az RMDSZ is részt 
vett, április elején 150 millió eurót utalt ki különböző ön-
kormányzatoknak – köztük magyarlakta településeknek 
–, hogy felhalmozott adósságaikat és az uniós beruhá-
zásaik önrészét finanszírozzák. A kormány visszavonta a 
pénzt, azonban az Alkotmánybíróság döntése szerint erre 
nem volt joga.

A sürgősségi ellátás korszerűsítésére benyújtott pályázat is veszélybe kerül
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Székelyudvarhelyre került
az I. Csarnok-kupa

A székelyudvarhelyi Floorbulls 
csapata nyerte meg az első al-
kalommal megrendezett floorball 
Csarnok-kupát. A tornára tíz csa-
pat kapott meghívót, amelyek-
ben megfordultak aktív jégko-
rongozók is.

Tíz csapat kapott meghívót az 
első alkalommal megrende-
zett floorball Csarnok-ku-

pára. A meghívottak között érkez-
tek csapatok Székelyudvarhelyről, 
Marosvásárhelyről, Csíkszeredából 
és a megyeközpont vonzáskör-
zetéből. A tornát a csíkszeredai 
sportcsarnokban rendezték meg. 
A különböző csapatok színeiben 
aktív hokisták is pályára léptek. 
Nemcsak jégen, hanem a parketton 
is farkasszemet nézett Antal Zsom-
bor Lubomir Hurtajjal, de a HSC 
farmcsapatából is többen „beöltöz-
tek”. A floorball azonban, bár ha-
sonlít a jégkorongra, mégsem az, és 
ezt a székelyudvarhelyi Floorbulls 
csapata bizonyította, akik egy mér-
kőzést leszámítva minden mecs-
csüket hozták a döntővel együtt. A 
fináléban azt a Szép szem csapatát 
verték meg, akiktől a csoportban 
még kikaptak.

A részt vevő csapatok: Black 69 
(Székelyudvarhely), Felcsík (Csík-
szereda), Szép szem (Csíkszépvíz), 
Floorfaktor (Csíkszentkirály), Floor-

bulls (Székelyudvarhely), Barátok 
(Marosvásárhely), Suny (Csíkszere-
da), Pro street (Csíkszereda), Vé-
kony Vadkan (Csíkszereda), Csíki 
kakasok (Csíkszereda).

A rendezvényt Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Csík Területi If-
júsági Tanács, Karesz sport, a Tusnád 
Ásványvíz Rt. és a Don Poppy támo-
gatta és Felcsík, illetve a Szép szem 
csapatai szervezték meg közösen az 
udvarhelyi Black 69 segítségével.

Eredmények
A csoport: Pro Street – Vékony 

vadkan 4–6, Felcsík – Vékony vad-
kan 1–4, Black 69 – Pro Street 2–1, 
Black 69 – Vékony vadkan 2–2, 
Felcsík – Barátok 4–0, Pro Street 
– Barátok 4–1, Felcsík – Black 69 
1–0, Barátok – Vékony vadkan 2–5, 

Pro Street – Felcsík 2–5, Black 69 – 
Barátok 5–1.

B csoport: Suny – Floorfaktor 
2–4, Szép szem – Csíki kakasok 
1–1, Floorbulls – Szép szem 2–4, 
Csíki kakasok – Suny 1–2, Szép 
szem – Floorfaktor 1–1, Floorbulls 
– Csíki kakasok 5–2, Suny – Szép 
szem 1–2, Floorbulls – Floorfaktor 
4–2, Csíki kakasok – Floorfaktor 
4–3, Floorbulls – Suny 7–2. 

Elődöntő: Felcsík – Szép szem 
0–1, Floorbulls – Vékony vadkan 
3–2. A 3. helyért: Felcsík – Vékony 
vadkan 2–3. Döntő: Floorbulls – 
Szép szem 5–3.

Különdíjak: gólkirály: Haj-
dú Levente (Floorbulls, 12 gól); 
legjobb kapus: Sepsi Márk Sándor 
(Felcsík); legjobb játékos: Bálint 
Zsolt (Szép szem).

> Sporttalálkozó. Hétvégén tartot-
ták meg a már hagyományos Erdélyi Ma-
gyar Iskolák Nyári Testnevelés- és Sportta-
lálkozóját (EMIT) a Szent Anna-tónál. A 
17. alkalommal megszervezett találkozót 
a Romániai Magyar Pedagógusok Szövet-
sége keretén belül működő Testnevelés-
Sport Tanítás Alapítvány (TEST) ren-
dezte. A tábor utolsó napján került sor 
a szintén hagyományos Szent Anna-tó 
körüli futóversenyre. A versenypálya 1,7 
kilométeres volt. Eredmények, általános 
iskolások: lányok: 1. Silló Izabella (rétyi 
Antos János Általános Iskola), 2. Sándor 
Hanna, 3. Boacă Julianna (mindketten 

baróti Gál Mózes Általános Iskola); fiúk: 
1. Coşcodar Liviu (baróti Gál Mózes Ál-
talános Iskola), 2. László Levente (csíksze-
redai Xántus János Általános Iskola), 3. 
Szabó Géza (baróti Gál Mózes Általános 
Iskola); középiskolások: lányok: 1. Potyó 
Katalin (csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre Középiskola), 2. Zsiga Karola (sep-
siszentgyörgyi Református Kollégium), 
3. Kánya Lídia (csíkszentmártoni Tivai 
Nagy Imre Középiskola); fiúk: 1. Beján 
Szilárd, 2. Füstös Attila (mindketten 
csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Közép-
iskola), 3. Bitai Hunor (sepsiszentgyörgyi 
Református Kollégium).

> Atlétika. Helsinki adott otthont a 
hétvégén az atlétika-Európa-bajnokságnak. 
Tegnap este lapzártánkig a magyar küldött-
ség három éremmel gazdagodott, a román 
delegáció viszont nem tudott addig még 
érmet szerezni. A magyar sportolók közül 
Pars Krisztián férfi kalapácsvetésben az első 
helyet, Deák Nagy Marcell 400 méteren a 
második helyet, míg Kővágó Zoltán disz-
koszvetésben a harmadik helyet érte el.

> Vízilabda. Merész András, a női vízi-
labda-válogatott szövetségi kapitánya kije-
lölte a londoni nyári olimpiára utazó 13 fős 
csapatot. A szövetség tájékoztatása szerint a 

névsor csak sérülés vagy tartós formahanyat-
lás esetén változhat, július 5-ig. Mindeneset-
re vésztartalékként edzésben marad Kasó 
Orsolya kapus (klubja: Dunaújváros) és a 
mezőnyjátékos Illés Anna (BVSC). Az olim-
piai csapat összetétele: Bolonyai Flóra (USC, 
amerikai), Gangl Edina (Eger) – kapusok; 
Antal Dóra (Eger), Bujka Barbara (Messina, 
olasz), Csabai Dóra (BVSC), Czigány Dóra 
(Eger), Drávucz Rita (Pro Recco, olasz), 
Keszthelyi Rita (Szentes), Kisteleki Hanna 
(BVSC), Menczinger Kata (Dunaújváros), 
Szűcs Gabriella (Dunaújváros), Takács Or-
solya (Szentes), Tóth Ildikó (BVSC) – me-
zőnyjátékosok. hí

rf
ol

ya
m

Színvonalas, élvezetes floorballmérkőzéseket lehetett látni fotó: Balázs árpád

A kiosztásra váró londoni olimpia érmei

hargitanépe

Kalandos utat járnak be a köze-
ledő londoni nyári olimpia medál-
jai, amelyek nemsokára a világ 
legjobb sportolóinak nyakában 
pihenhetik ki a közelmúlt viszon-
tagságait: az érmekhez szüksé-
ges érceket amerikai és mongol 
lelőhelyeken bányászták, némi 
porrázúzást, vegyítést, olvasztást 
és kénsavfürdőt követően pedig a 
brit királyi pénzverde (Royal Mint)
dél-walesi székhelyén nyerik el 
végső formájukat.

Alondoni székhellyel mű-
ködő Rio Tinto nevű 
bányászati cég összesen 

nyolctonnányi rezet, ezüstöt és 
aranyat szolgáltatott a 2012-es 
olimpiai és paralimpiai érmekhez. 
A nyersanyagok döntő hányadát 
Utah állambeli külszíni bányájából, 
mintegy egy százalékát pedig mon-
góliai lelőhelyéről nyerte ki a cég, 
főleg robbantásos módszerrel. Az 
űrből is jól látható utahi bányában 
– amely a világ legnagyobb, embe-
ri kéz alkotta „ásatása” – jelenleg 
is hatalmas teherautók serényked-
nek, egyenként nem kevesebb mint 
350 tonnányi szürke nyersanyaggal 
megpakolva. Egyetlen aranymedál 
elkészítéséhez pontosan ennyi alap-
anyagra van szükség.

„Összesen 4,6 millió font ér-
tékű, mintegy kétezer ember 
munkáját igénylő fémet küldtünk 
Nagy-Britanniába” – mondta Matt 
Lengerich, a Bingham Valley-i bá-
nya vezetője a The Daily Telegraph 
című brit lap internetes kiadása sze-
rint. A Londoni Olimpia Rendező-
bizottsággal (Locog) kötött szerző-
dés értelmében a vállalat biztosítot-
ta a 4700 kiosztásra kerülő éremhez 
szükséges alapanyagot.

A kitermelt ércet először ko-
sárlabda méretű darabokra törték, 
amelyek több mérföldes futósza-
lagon érkeztek meg az ércdúsító-
ba, ahol finom porrá zúzták őket. 
Ezután különböző vegyületekkel 
való kezelés, olvasztókemence, 
kénsavfürdő, ötvözés és formákba 
történő öntés következett, majd a 
munkafolyamat végén az arany- és 
ezüstmedálok alapanyagai rúdfor-
mában, a leendő bronzérmek pedig 
gomb nagyságú darabokban érkez-
tek meg Nagy-Britanniába.

A fémeket ezután újból megol-
vasztották és sima korongként szállí-
tották a brit királyi pénzverde szék-
helyére, a dél-walesi Llantrisantbe. 
Az idei olimpia és paralimpia érmei 
a valaha készített legnehezebbek 
közé tartoznak. Az aranymedál dön-
tő hányadát ezüst alkotja, amelyet 
arannyal vontak be. Az ezüstmedál 
nagy része ezüst, némi rézzel vegyít-
ve, míg a bronzérmeket rézből és 
ónból készítették. A mintegy 900 
tonnás nyomósúllyal préselt fémek 
a királyi pénzverdében kapták, illet-
ve kapják meg végső formájukat. A 
David Watkins brit művész által ter-
vezett medálok egyik oldalán a győ-
zelem görög istennője, Niké látható, 
a másikon pedig egy öt szimbolikus 
elemből álló kompozíció, amely 
többek között a játékok logóját és a 
Temze folyót ábrázolja. „Egyetlen 
aranymedál több mint 22 munkafá-
zison esik át, miután beérkezik hoz-
zánk: vagyis egy-egy érem elkészíté-
se tíz órát vesz igénybe” – közölte a 
több évszázados múlttal rendelkező 
Royal Mint munkatársa.

Az elkészült medálok jelenleg 
egy szigorúan őrzött területen vár-
ják, hogy szétosszák őket a verseny-
helyszínek között.

Udvarhelyi kézilabdázók találkozója

Hét végén rendezték meg 
a már hagyományosnak 
számító udvarhelyi ké-

zilabdázók találkozóját. Pénteken 
labdarúgómeccs, szombaton kézi-
labda-találkozó volt a programon, 
melyet közös vacsora követett. A 
már nagy hagyományokkal rendel-
kező találkozó focimeccsét az itthon 
maradottak nyerték az elszármazot-
takkal szemben. A kézilabdamecs-
csen 29–29-es döntetlen született a 
sportcsarnokban. Akik részt vettek 
a meccsen: Krall Róbert, Zsombori 
László, Sipos Lóránt, Balázs Al-
bert, Keresztes István, Gál István, 
Borsos Zoltán, Szígyártó Endre, 
Borbáth István, Pál Ferenc, Mies 
Sándor, Simó András, Gábor Lő-

rinc, Gábor Marcell, Gáspár Jó-
zsef, Jakab László.

Erősítenek az ellenlábasok
A Székelyudvarhelyi KC ed-

dig két kézilabdázó leigazolását 
jelentette be. Laurenţiu Dinescu 
és Radu Lazăr a júliusban kezdő-
dő felkészülési időszakban már 
Vlad Caba edző rendelkezésére 
áll. Az aranyérmes Konstancai 
HCM, valamint a második he-
lyen záró Bákói Ştiinţa is komoly 
terveket sző a soron következő 
idényre. Előbbiek a Bajnokok 
Ligája selejtezőcsoportját kell 
megnyerjék, hogy ott lehessenek 
a főtáblán. Ezért is keményítet-
tek be a nyári szünetben. A ten-

gerparti alakulathoz érkezett a 
macedón szövetségi kapitány, 
Zvonko Sundovski. A tréner az 
első nyilatkozatában kifejtette, 
hét játékos leigazolásán dolgoz-
nak. Kettőnek a nevét már be is 
jelentették: Milutin Dragicsevics 
(Kiel), illetve Alberto Val Sancho 
(Aragon).

A Bákó ez idáig négy sportoló 
aláírását szerezte meg. Az ezüstér-
mes Marius Novanc (Konstanca), 
Andrei Păiuş (Tg. Jiu), Fereira 
da Silva (Conversano) és Ionuţ 
Georgescu (Ciudad Encantada) 
egyezett meg. Előreláthatóan 
ismét parázs idényre számítha-
tunk a férfi kézilabda-bajnoki 
idényben.

Kalandos utat járnak be  
a londoni olimpia érmei



lakás

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

ELADÓ négyszobás 3. emeleti 
tömbházlakás a Kossuth Lajos utca 
34/7. szám alatt saját hőközponttal. 
Telefon: 0722–946706.

ELADÓ Lókodban egy újonnan 
épült, beköltözhető, villaszerű 
családi ház 35 ár gyümölcsös-
sel, igényeseknek vagy alapít-
ványnak. Telefon: 0744–182886, 
0740–186614.

ELADÓ ház Csíkszentkirályon. Te-
lefon: 0743–140659.

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2-es telken, rendezett iratokkal, 
bármilyen tevékenység kialakítására 
alkalmas. Telefon: 0743–853033. 

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, sa-
ját hőközponttal rendelkező tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Majláth 
Gusztáv Károly tér 1. szám alatt. Te-
lefon: 0744–472619. (22146)

ELADÓ új családi ház 5 ár telek-
kel Csíkzsögödben. Ár megegyezés 
alapján. Érdeklődni a 0741–733568-
as telefonszámon. (22143)

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

ELADÓ 2 szobás, 56 m2-es tömb-
házlakás Csíkszeredában, a Mihail 
Sa do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 
0749–142719. (22095)

KIADÓ kétszobás lakás. Telefon: 
0755–082530.

ELADÓ 3 szobás, I. emeleti, tég-
lából készült, felújított, déli fekvésű 
tömbházlakás Csíkszeredában, a 
Nár cisz sétányon garázzsal és pin-
cével. Ára: 33 900 euró. Telefon: 
0723–648791. (22078)

ELADÓ Szécsenyben (Fürdő u. 
54. szám) 450 m2-es területen fekvő 
ház központi fűtéssel és garázzsal. 
Telefon: 0746–065190.

ELADÓ Csíkszeredában, a Test-
vériség sugárúton 2 szobás, teljesen 
felújított, kívül-belül szigetelt lakás. 
Telefon: 0751–085805.

telek

Magánszemély ELAD 12 400 m2-es 
tömbház vagy lakópark építésére alkal-
mas belterületet Csíkszeredában, a Tu-
dor negyedben. Telefon: 0723–006344. 
(22157)

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

ELADÓ 5000 m2 beltelek 6 km-re 
Csíkszeredától, az udvarhelyi kijárat-
nál. Telefon: 0755–410164. (22039)

ELADÓ közművesített telek Csík-
szeredában, az Apor Péter utcában. 
Telefon: 0747–230283. (22035)

ELADÓ 27 ár szántóföld, vala-
mint 5 ár belterület Csíksomlyón. Te-
lefon: 0745–104660, 0266–324574 
(este 8 után).

ELADÓ 500 m2 telek Zsögöd für-
dőn. Telefon: 0721–681682, 0728–
362597. (22024)

ELADÓ Csíkmindszenten 12 ár be-
kerített beltelek főút mellett, nagyon jó 
helyen, teljesen szabályos méretekkel, 
ideális fekvéssel (víz, villany, gáz a tel-
ken). Telefon: 0722–234840. (22176)

jármű

ELADÓ 2003-as évjáratú Toyo-
ta Hilux 2,5 D4D 4 x 4-es, klímás. 
Beszámítok Dacia Logant. Telefon: 
0722–234840. (22176)

ELADÓ 2004-es évjáratú Volkswa-
gen Passat, kombi, dízel, 131 lóerős, 
tiptronic-váltós, jó felszereltséggel, sa-
ját tulajdonban. Telefon: 0745–906527. 

ELADÓ 1999-es évjáratú, bordó Da-
cia; fekete sportnyereg újszerű állapot-
ban. Telefon: 0744–253990. (22154)

ELADÓ 49 cm3-es Yamaha robo-
gó. Telefon: 0740–260112.

ELADÓ 2001-es Ford Transit 
2OTD, 101 LE, három személy + te-
her, megkímélt állapotban, 158 000 
garantált km, HR rendszámmal, tulaj-
donostól (ABS, légzsák, szervo, vonó-
horog, jó gumik). Irányár: 4950 euró. 
Telefon: 0745–261082, Szárhegy.

vegyes

Rendezvényekre, eseményekre 
ELADOK frissen szedett rózsákat. 
Vállalom a kiszállítást is. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155.

ELADÓ Deutz Fhare traktor ga-
ranciával, ekével, kultivátorral. Tele-
fon: 0722–342429, 0749–155155.

ELADÓ 450 literes, 10 méter 
széles permetező. Ára 1700 lej. Tele-
fon: 0721–890987. (22145)

ELADÓK: kalapácsmalom, fama-
ró, gyalupad, kézi asztalos szer szá-
mok, patefonlemezek, lábbal hajtós 
köszörű, bécsi koncertzongora. Tele-
fon: 0266–316021, 0752–061951.

ELADÓ Wass Albert összes re-
génye, elbeszélése, verse színes bo-
rítóval 485 lejért (30 kötet). Ingyen 
házhoz szállítás a megyében. Tele-
fon: 0752–301914.

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

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 KI-
ADÓ Homoródalmáson. Telefon: 
0744–798270, 0744–505710.

szolgáltatás

Az ECO CSÍK Kft. ügyfelei tu-
domására hozza, hogy július 1-jei 
kezdéssel az Eco Csík Kft. által 
kibocsátott számlákat kifizethetik 
a Gál Sándor-szobor mögött, a De-
cemberi forradalom utca 17. szám 
alatti pénztárnál.

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

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

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

állás

Az Arnold Kft. lapos tetők hő- 
és vízszigetelését, valamint tömb-
házak külső hőszigetelését VÁL-
LALJA. Telefon: 0729–141879.

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

Csíkszeredai autószervizbe ta-
pasztalattal rendelkező autószerelő-
ket ALKALMAZUNK. Amit ajánlunk: 
teljesítményarányos, felső határ 
nélküli bérezés, fiatal csapat, kiváló 
szakemberek, minden igényt kielé-
gítő munkakörülmények. Önéletraj-
zokat a Gold Auto Center szervizbe 
kérjük eljuttatni július 15-ig,  Csík-
szereda, Brassói út 9/A szám alá 
(a MOL benzinkút mellett). Telefon: 
0744–563880. 

A dinamikusan fejlődő Guten-
berg Nyomda tördelőszerkesztő 
munkatársat keres. Szakmai ta-
pasztalat előnyt jelent. Fényképes 
önéletrajzát fizetésigény megjelö-
lésével az office@gutenberg-art.
ro e-mail címre várjuk.

A Gyulafehérvári Caritas alkalmaz 
egyetemi oklevéllel rendelkező szoci-
ális munkást a csíkszeredai család-
segítő szolgálatába. Érdeklődni július 
6-ig a 0732–830154-es telefonszá-
mon lehet, vagy a www.caritas-ab.
ro/allashirdetesek honlapon.

részvétnyilvánítás

Szomorúan értesültünk kollé-
ganőnk édesapja,

JASZENOVICS MIKLÓS-LÁSZLÓ

haláláról. Ezúton fejezzük ki őszinte 
részvétünket a gyászoló családnak. 
A Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Kifizetési és Intervenciós Ügynök-
ség munkaközössége. 

elhalálozás
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Az újonnan épült piricskei 
MOUNTAIN-REST 

(Hegyi Pihenő) panzióba
tapasztalattal rendelkező  

szakácsot, segédszakácsot, 
pincért, bárost alkalmazunk.

Önéletrajzokat 
az info@mountain-rest.ro 

e-mail címre vagy 
a 0266–372255-ös faxra várjuk.

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai 

uniós munkalehetőségek 
szakmunkások, 

segédmunkások részére! 

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

A szeretet örök cél és erő, 
El nem veszti sem a jövő, se a múlt,  
Ki szeretett úgy, mint Te szerettél, 
Akkor is él, ha már a sírba hullt!

Ady Endre

Szeretettel emlé-
kezünk

ANTAL KÁROLY 
RÓBERTRE,

aki 13 éve elköltözött 
szerettei köréből az örök boldog-
ság országába. Akik ismerték és 
szerették, gondoljanak rá kegye-
lettel. A megemlékező szentmise 
ma, 2012. július 2-án este 6.30-
kor lesz a Szent Ágoston-temp-
lomban. Nyugodjál békében, 
drága gyermekünk! Szülei és 
testvére.

A TUSNAD Rt.
Tusnádfürdő, Szent Anna sétány 18. szám, 

Hargita megye

ALKALMAZ

 MÉRNÖKÖT – technikai munkálatokra – mechanikai/villamossági/
szerelői profil;
 TEREMFŐNÖKÖT – pincér képzettség, szakmai továbbképzés, mini-

mum egy idegen nyelv ismerete;
 PINCÉRT – pincér képzettség;
 SZAKÁCSOT – szakács képzettség.

Feltétel: érettségi diploma.

Önéletrajzot és motivációs levelet a 0266–335108-as faxszámra vár-
juk, a secretariat@tusnad.ro e-mail címre vagy a cég titkárságára lehet le-
adni 2012. július 5-ig.

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.
e-mail: revis@clicknet.ro

 

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

Nyitvatartás :
hétköznapokon 8.00–16.00, 
szombaton és vasárnap zárva.
E-mail: udvarhely@hargitanepe.ro

Mikor már nem bírtam, 
mert nagyon fájt minden,
Akkor szép csöndben átölelt 
az Isten.

Szívünk mély fájdalmával, 
de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
feleség, édesanya, nagymama, 
anyós, rokon, szomszéd és jó 
ismerős,

MENYHÁRT ÉVA 
szül. GERGELY ÉVA

életének 64., házasságának 43. 
évében 2012. június 29-én, rö-
vid betegség után, csendesen 
elhunyt.

Megszűnt dobogni szerető szíve, 
örökre megpihent, dolgos két keze. 
Egész élete önzetlen, szorgalmas, 
becsületes és fáradhatatlan mun-
kában telt el. Adjon az Ég Ura jó-
ságáért a túlvilágon örök életet és 
nyugalmat.

Drága halottunkat 2012. július 
2-án helyezzük örök nyugalom-
ra, a római katolikus egyház 
szertartása szerint, a Szent 
Miklós-hegyi temető ravata-
lozójából a helyi temetőben. 
Pihenése legyen csendes, em-
léke áldott! Részvétnyilvání-
tást a temetés előtt egy órával 
fogadunk. A gyászoló család – 
Székelyudvarhely
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hirdetés

Történelmet írt a spanyol labda-
rúgó-válogatott, miután teg nap 
este a kijevi fináléban 4–0-ra 
legyőzte Olaszországot a len-
gyel–ukrán közös rendezésű 
labdarúgó-Európa-bajnokságon. 
Soha ezt megelőzően nem tör-
tént olyan, hogy az aktuális 
Európa-bajnok megvédje címét, 
továbbá azt tetőzzék azzal is, 
hogy világbajnoki címvédők is 
egyben.

Címvédés történt a 2012-es 
lengyel–ukrán közös ren-
dezésű Európa-bajnoksá-

gon miután a tegnap esti fináléban 
a spanyol válogatott egyértelmű 
győzelmet aratott az elődöntő-
ben – a németeket verték 2–1-re 
Balotelli két góljával – csodásan 
játszó Olaszország ellen. Az elő-
döntőben még kifogástalanul játszó 
olaszok már az első percektől kezd-
ve mondhatni alárendelt szerepet 
játszottak. Ezt a spanyolok be is 
bizonyították, hiszen Silva és Alba 
góljaival 45 perc után már 2–0-ra 
vezettek. A térfélcserét követően az 
olaszok hamar kihasználták cserele-
hetőségeiket. Motta pedig pár per-
ce rá megsérült, így tízen maradtak 

az olaszok. Innentől kezdve csak a 
különbség volt a kérdés.

Eredmény, döntő
Spanyolország – Olaszország 

4–0 (2–0)
Gól: D. Silva (14.), J. Alba 

(41.), Torres (84.), Mata (88.).

Egy kis statisztika
A spanyol labdarúgó-váloga-

tott történelmet írt azzal, hogy 
legyőzte Olaszországot a len-
gyel–ukrán közös rendezésű Eu-
rópa-bajnokság döntőjében. Ezt 
megelőzően ugyanis még egyetlen 
csapatnak sem sikerült a címvédés 
a kontinensviadalok történeté-
ben. Vicente del Bosque csapata 
abban a tekintetben is rekordot 
ért el végső sikerével, hogy soro-
zatban harmadik tornáját nyerte 
meg a 2008-as Eb és a 2010-es vb 
után, márpedig ilyen bravúrra ko-
rábban még nem akadt példa.

Vicente del Bosque a második 
szövetségi kapitány, aki Európa-
bajnoki és világbajnoki címet 
tudott szerezni csapatával. A spa-
nyolt megelőzően a nyugatnémet 
Helmut Schön mondhatja el ezt 
magáról, aki Nyugat-Németor-
szág szövetségi kapitányaként 

1972-ben Eb-t, míg 1974-ben 
vébét nyert.

További érdekesség, hogy az 
idei finálé volt a legegyértelműbb, 
ugyanis ezt megelőzően eddig 
csak az 1972-es fináléban győzött 
a végső győztes 3–0-ra (Nyugat-
Németország – Szovjetunió 3–0)

Hat gólkirályt avattak
Három gól megszerzésével 

gólkirály lehetett lenni a 2012-
es Európa-bajnokságon. Ezt hat 
labdarúgó mondhatja el magáról 
a tegnap esti finálé után: Balotelli 
(olasz), Dzagojev (orosz), Gomez 
(német), Mandzukic (horvát), C. 
Ronaldo (portugál) és Torres (spa-
nyol). Az idei Eb-t megelőzően 
1960-ban hat, 1964-ben három, 
1992-ben négy, míg 2000-ben két 
labdarúgó lett gólkirály. A többi 
Eb-ken csak egy sportoló nevéhez 
fűződött a gólkirályi cím.

Olasz bírók kellett volna
fújjanak
Nicola Rizzoli, az Európa-baj-

nokságon szereplő olasz játékve-
zetői egység főbírója elmondta, ő 
kapta volna a ma esti Eb-döntőt, 
de az olasz válogatott keresztül-

húzta számításait. A finálét így az 
eredetileg B-tervként kijelölt por-
tugál Pedro Proenca vezethette. 
„Hónapok óta arra készültünk a 
társaimmal, hogy az Európa-baj-
nokságon a döntőt vezetjük majd. 
A három Eb-meccsünkön, úgy 
érzem, a maximumot nyújtottuk, 
minden feltétel adva volt ahhoz, 
hogy a miénk legyen a finálé, ám 
aztán jött a squadra azzurra – 
mondta Nicola Rizzoli az olasz La 

Gazzetta dello Sportnak, hozzáté-
ve, a bírók számára is óriási kihívás 
volt az Eb, hiszen nem ritka, hogy 
egy hiba tönkreteszi valaki teljesít-
ményének összképét. – Nehéz el-
magyarázni, mit éreztem a mieink 
németek elleni elődöntője során. 
Természetesen örülök a válogatott 
sikerének, és a döntő alatt kétes 
érzelmek nélkül szurkolok a végső 
győzelemért. A mi sorsunk is a csa-
pat kezében volt.”

Balotelli (jobbra) négy gólt ígért a spanyoloknak. A tipp bejött, csak rosszra fogadott

Sport

> Speciális díj. Az Európai Lab-
darúgó- szövetség (UEFA) példamutató 
viselkedésükért speciális elismerésben ré-
szesíti az Európa-bajnokság ír szurkolóit 
– ezt Gianni Infantino, az UEFA olasz 
főtitkára jelentette be a Kijevben rende-
zett szombati sajtókonferencián. „Min-
denkit, aki Lengyelországba látogatott, 
lenyűgözött Írország nemzeti váloga-
tottjának szurkolótábora. A csapat ered-
ményeit teljesen feledtette a szurkolók 
hozzáállása” – nyilatkozta Infantino, aki 
elmondta, Michel Platini UEFA-elnök 
személyesen fog Írországba utazni, hogy 
átadja az európai szövetség speciális, eb-

ből az alkalomból készült díját. Az ír vá-
logatott mind a három csoportmérkőzé-
sét elveszítette az Eb C csoportjában, ám 
szurkolói mindvégig biztatták csapatu-
kat, és elképesztő hangulatot varázsoltak 
a stadionokban. Minden bizonnyal az Eb 
egyik emlékezetes pillanata marad, ami-
kor a spanyolok elleni összecsapás utolsó 
perceiben, 4–0-s ibériai vezetésnél majd 
30 ezer szurkoló éltette a vesztésre álló 
válogatottat. A két hazai, a német és az 
orosz szurkolótábor mellett az írek képvi-
seltették magukat a legnagyobb számban 
a kontinensviadalon, becslések szerint 
összesen mintegy 45 ezer fővel, ám más 

táborokkal ellentétben semmilyen bot-
rány nem köthető hozzájuk.

> Nem érzi magát Eb-győztesnek. 
„Tizenkét játékos Bonhof nyomdokain” 
– írja a Marca című spanyol lap, utalva 
arra, hogy ennyi spanyol futballista sze-
rezheti meg a második Európa-bajnoki 
címét. A „rekorder” Rainer Bonhof vi-
szont másképp látja saját szerepét. Az 
UEFA egyetlen játékost tart kétszeres 
Európa-bajnoknak, ez pedig a jelenleg 
a Mönchengladbach alelnökeként dol-
gozó Bonhof. A korábbi kiváló közép-
pályás azonban teljesen más érzésekkel 

gondol vissza a rekordra. „1972-ben 
egyetlen percet sem kaptam a tornán, 
míg 1980-ban el sem utaztam Olaszor-
szágba, mivel Sepp Maier búcsúmecs-
csén Achilles-ín-sérülést szenvedtem” 
– nyilatkozta Bonhof a német hírügy-
nökségnek, hozzátéve, hogy az UEFA 
statisztikája egyáltalán nem foglalkoz-
tatja. A jelenlegi spanyol keretből Iker 
Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Andrés 
Iniesta, Cesc Fabregas, Pepe Reina, 
Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso, David 
Silva, Fernando Torres, Raúl Albiol és 
Santi Cazorla volt már ott a 2008-ban is 
Eb-t nyerő gárdában.hí
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Az ibériAiAk Az ElSő címvédők

Spanyolország az Európa-bajnok



Napról napra
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programajanlo

Bekukkantó
Nyári bekukkantó elnevezéssel, mától 

péntekig programokat szervez a Gyulafe-
hérvári Caritas székelyudvarhelyi kiren-
deltsége. A látogatók a korai nevelő- és 
fejlesztőközpontok foglalkozásaiba nyer-
hetnek betekintést. A szervezők mondó-
kázással, énekléssel, akadálypályával, ba-
bamasszázzsal, labdafürdővel, habozással, 
kéz-, illetve lábnyomat-festéssel, kézműves 
foglalkozásokkal és más játékokkal várják 
az érdeklődőket. Ezeken a napokon jelent-
kezni is lehet a szeptember 3-tól induló 
csoportos foglalkozásokra.

Kis kezek – Nagy alkotások
Az Udvarhelyi Info Egyesület festészeti 

foglalkozásokat szervez Felsőboldogfalván, 
I–VIII. osztályos tanulók számára, amely-
nek célja a festészet mint művészet meg-
kedveltetése, valamint a magyar kultúrába, 
történelembe és hagyományokba való be-
tekintés. Az oktatásban húsz gyerek vehet 
részt díjmentesen, akiket két csoportra osz-
tanak, holnaptól augusztus 20-ig kedden-
ként és csütörtökönként 10 és 11.30 között 
tíz-tizenegy tanuló vehet részt a progra-
mokon. Jelentkezni, érdeklődni a Hargita 
Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
titkárságán (Székelyudvarhely, 1918. de-
cember 1. utca 9. szám, tel.: 0742–975 
595) lehet a mai nap folyamán.

Képzés fúvósoknak 
Holnaptól jövő keddig a székelyud-

varhelyi Dr. Palló Imre Művészeti Szak-
középiskolában idén is megszervezik az 
intenzív fúvóstábort. A tanintézmény Kos-
suth Lajos utcai épületében fuvola, oboa, 
klarinét, szaxofon, trombita, szárnykürt, 
vadászkürt, tenorkürt, tolóharsona és tuba 
hangszereken folyik majd a képzés. A szak-
oktató tanárok ismert előadóművészek Bu-
dapestről, Szegedről, Szolnokról, Győrből 
és Albertirsáról. Az oktatás ingyenes.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Könyvbemutató Székelykeresztúron

Székelyszenterzsébet tájnyelve 
a XX. században 

A székelykeresztúri Molnár Ist-
ván Múzeumban mutatják 
be ma 19 órától Nagy Emma 

nyugalmazott nyelvszakos tanár 
Székelyszenterzsébet tájnyelve a XX. 
században című könyvét. A kötetet a 
házigazda, Fülöp Lajos múzeumigaz-
gató ismerteti,  P. Buzogány Árpád 
művelődésszervező, a Hargita Me-

gyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
munkatársa méltatja, majd a szerző 
szól a kutatásról, szülőfaluja tájnyel-
vének változásáról. Zagyi Ferenc szín-
játszó, egykori kultúrigazgató a könyv-
ben olvasható történetekből ad elő, a 
rendezvényt Molnos Anikó szavalata 
zárja, aki Juhász Gyula a kötetben is 
szereplő, Szavak című versét adja elő.
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István

hargitanépe

A tükör 
 Személyiségtipológiai kalauz 

A tükörbe nézek,
…ha magamat akarom jobban megismerni…
…ha bizonytalan vagyok abban, hogyan tegyem 

kiegyensúlyozottabbá életem különböző területeit…
…ha nem értem Őt és egyes reakcióit, pedig tényleg sze-

retném…
…ha nem akarom olyan elvárásokkal terhelni a hozzám 

legközelebb állókat, amelyeknek, bármennyire is szeretnek 
engem, nem tudnak megfelelni…

…ha a gyermekemet szeretném boldognak látni és enged-
ni, hogy a legjobbat hozza ki magából…

Az önismeret útjának állomásai a megvilágosodás, megér-
tés, elfogadás, szeretet, szabadság, kiteljesedés, önmegvalósítás, boldogság és testi-lelki 
egészség. Mindnyájan erre vágyunk valahol. A tükör kulcs magunkhoz és másokhoz.

A 272 oldalas, puha kötésű könyv megvásárolható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 0751–
103 915).

az ajánlata
ma

Hétfő
Az év 184. napja, az évből még 182 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.06-kor, napkelte 
holnap 5.30-kor. 

Isten éltesse 
Ottó nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A germán eredetű Ottó jelentése vagyon, 

híres. 

Július 2-án történt 
1844. A Magyar Nemzeti Színházban 

először csendült fel Erkel Ferenc zenéjével 
Kölcsey Himnusza. 

Július 2-án született 
1677. Ráday Pál kuruc diplomata 
1879. Móricz Zsigmond író 

Július 2-án halt meg 
1849. Gábor Áron tüzér őrnagy, az 

1848–49-es szabadságharcban az önálló szé-
kely tüzérség megteremtője 

1997. James Stewart Oscar-díjas amerikai 
filmszínész 

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 10 közúti baleset-
ben 14 sérült személyhez, egy szekérbaleset-
ben 3 sérült személyhez, 1 vonatbalesethez,  
5 infarktusos esethez, 14 agyvérzéshez, 29 
szívbeteghez, 34 magas vérnyomásos eset-
hez, 19 csonttöréshez, 13 testi sértéshez, 
40 különböző traumához, 6 asztmás és 7 
epilepsziás krízishez riasztották a Hargita 
Megyei Mentőszolgálat ügyeleteseit, akik 
a helyszínre sietve ellátták a sérülteket. To-
vábbá segítséget kértek tőlük 14 szülés, 20 
ájulás, 3 ittas állapot, 8 pillanatnyi elmeza-
var, 7 allergiás reakció, 7 gyomorvérzés, 3 
kómás állapot, 14 hasmenés, 2 gyógyszer- 
és 3 ételmérgezés, 5 kutyaharapás, 1 sárga-
ságos eset, 1 kígyómarás, 1 kullancscsípés, 
3 öngyilkossági kísérlet, 28 lázas állapot, 2 
égés, illetve 1 görcsös állapot esetén. Nyil-
vános helyről hat alkalommal riasztották 
a mentőszolgálatot. A héten összesen hét 
halottat jegyeztek.

www.parapista.com

para

– Be kár, hogy végre el tetszik menni!

HIRDETÉSEK

HIRDETÉSEK
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sudoku

kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 2.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 18-ig kell beküldeni.

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

szabadidő

Mi  fűti a Nap légkörét?

A Naprendszer központi csillagának 
légkörében tomboló szupertor-
nádók lehetnek felelősek a Nap 

kromoszférájának millió fokos hőmérsék-
letéért – derítette ki egy nemzetközi kuta-
tócsoport Erdélyi Róbertnek, a Sheffieldi 
Egyetem professzorának irányításával, a 
vizsgálatokról a Nature legújabb számában 
jelent meg tanulmány.

Mint a Magyar Csillagászati Egyesület 
honlapján olvasható, a modern asztrofizi-
ka egyik legnagyobb talánya, hogy a Nap 
koronája miért sokkal forróbb, mint a fel-
színe, a fotoszféra. Az egyértelmű, hogy az 
ehhez szükséges energia forrása a Nap bel-
sejében van, de nem világos, hogy pontosan 
miként is jut el a felszín alatti „tárolóból”, a 
konvektív zónából a Nap légkörébe.

A földi megfelelőiknél több ezerszer 
nagyobb és intenzívebb mágneses szuper-
tornádók óránként tízezer kilométeres 
sebességgel pörögnek a Nap millió fokos 
hőmérsékletű atmoszférájában. A kétezer 
kilométer szélességet is elérő örvényekből 
a becslések szerint bármely pillanatban kö-

rülbelül 11 ezer kavarog a Nap felszíne fe-
lett. A vizsgálatok szerint ezek a tornádók 
szállíthatják az energiát a konvektív zóná-
ból az atmoszféra külső részeibe mágneses 
hullámok formájában.

Erdélyi professzor úgy véli, kutatócso-
portjával bizonyítékot talált arra, hogy 
a forgó mágneses struktúrák, a szoláris 
tornádók jelentik azokat a csatornákat, 
amelyeken keresztül mágneses hullámok 
fűtik fel a napkoronát a millió fokos hő-
mérsékletre.

A Nap atmoszféráját három fő rétegre 
osztják: a fotoszférára, a kromoszférára és 
a koronára. A kromoszféra elnevezés színes 
gömbréteget jelent, mert a napfogyatko-
zások során vörös fényben ragyog, amit a 
hidrogénnek köszönhet. Vastagsága kö-
rülbelül 10 ezer kilométer, hőmérséklete a 
fotoszféra tetején mérhető 4300 Kelvinről 
(4027 Celsius-fokról) felfelé növekszik, 
felülről az átmeneti réteg határolja, amely-
ben a hőmérséklet 10 ezer Kelvinről (9727 
Celsius-fok) millió Kelvinre (99 927 Cel-
sius-fok) nő.

Indiai piacon Keszítette: vitos hajnal, csíKsomlyó
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Időjárásunkat továbbra is a dél felől áramló 
száraz, meleg levegő határozza meg. Napsütéses, 
csapadékmentes napokra számíthatunk. 

„A plágiumok hosszú ideje jelen van-
nak az emberiség történetében, de azóta 
különösen komoly gondot okoznak, hogy 
a világhálón az emberi tudás igen jelen-
tős része közvetlenül hozzáférhető, s pár 
gombnyomással, kattintással megszerez-
hető a kívánt szellemi termék. A plagi-
zálás terjedését a plágiumok utáni kuta-
tás megerősödése követte. A Time maga-
zin 2009 októberében arról számolt be, 
hogy plágiumkereső szoftver segítségével 
lepleztek le egy több száz éves csalást, s 
kiderült, hogy a III. Edward uralkodá-
sa című drámát a hányatott sorsú, de 
jelentős drámaíróként számon tartott 
Thomas Kyd jelentős részben William 
Shakespeare-től plagizálta.

A plágiumok terjedése a bukás kockáza-
tának növekedése ellenére is gyorsul, mert 
az interneten könnyen hozzáférhető forrás-
anyagok nagyon csábítók, s alkalom szüli a 
tolvajt. Habár Kyd és Shakespeare példája 
mutatja, hogy a plágium nem mai talál-
mány, a felgyorsult információáramlás révén 
a szellemi javakat egyre könnyebb eltulajdo-
nítani, a plagizálásra való csábítás nő.

Sokan azért plagizálnak, mert fogal-
muk sincs róla, miképpen kell helyesen 
idézni, de előfordul, hogy nagyon szorít 
a határidő, s gyorsabb kész gondolatokból 
építkezni, mint sajátokon töprengeni. Az 
esetek túlnyomó többségében el lehet ke-
rülni a plágiumot a forrás korrekt feltün-
tetésével” – olvasom a hvg-ben.

Plágium

              villanás n Jakab Árpád
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