
Udvarhely szervezi a XXi. eKe vándortábort

Ilyen tábor még nem volt 
Célegyenesbe ért a XXI. EKE Vándortábor szervezése, amit idén az egyesület 

székelyudvarhelyi osztálya vállalt magára. A július 31. és augusztus 5. között zajló táborban kö-
zel húsz túra közül válogathatnak a jelentkezők, ugyanakkor nem áll meg az élet 

a természetjárás után sem, a szentegyházi termálstrand szomszédságában ötnapos
 igazi tábori élet vár mindenkire. 4. oldal
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KisorsoltUK eb-
játéKUnK nyereményeit

Pialoga Adolf 
mehet nyaralni

Atletizált, volt sífutó és labda-
rúgó, atlétikában és síben szer-

zett bírói oklevelet, hosszú évekig 
ő tudósította Székelyudvarhely-
ről az országos sportújságot, je-
lenleg aktív EKE-tag. Eb-
nyereményjátunk nyertese, 
a 75 éves Pialoga Adolf 
Szegeden nyaralhat feleségével.

Udvarhelyszék 
Pest megyébe 

költözik
Szentendrére utazik az Egy év-

tized fényképlenyomatai címet 
viselő, az Orbán Balázs szemével 
Udvarhelyszéken elnevezésű doku-
mentációs fotótáborok anyagából 
összeállított kiállítás. A tárlatot 
elsőként az udvarhelyiek láthatták 
a januári Magyar Kultúra 
Napján, ezúttal a Pest megyei 
város szívében, július 6-án 
nyílik meg a szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum szervezésében.

Népművészetre 
oktatnak

Elkezdődött az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete által 

szervezett XVI. Szejke Szép-
teremtő Kaláka. Az alkotó-
tábort június 29. és július 7. 
között tartják a Székelyudvarhely 
melletti Szejkefürdőn.

Udvarhelyszék 
új napilapja 

1 hónap17 lej
3 hónap 45 lej 

Velünk teljes a kép.

Tel.: 0733–553014
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7Beiktatták 
Borboly Csabát

Egy hónap múlva húsz túra közül válogathatnak a résztvevők foTó: ueke

Diplomázott az első 
mesterképzős évfolyam

Fenyéden eredeti 
falfreskók kerültek elő2

3.

Bizonytalanság
Eredeti demokráciánkban a 

mindenkori hatalmon lévőkből 
hiányzott a hajdanán elkobzott, 
javak visszaszolgáltatására az 
akarat. S mint megboldo-
gult nagyanyám mondta: 
a sok nem akarásnak nyö-
gés a vége! A hatalom által szült 
bizonytalanságot nyögjük...

3

      sarány istván

valutaárfolyam
1 euró  EUr 4,4496ì
1 amerikai dollár Usd 3,5208î
100 magyar forint HUF 1,5580ì



közélet

Körkép
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Az egészséges kutyák is rend-
szeresen vakaródznak. A kö-
vetkező esetekben kell arra 
gondolnia a gazdának, hogy a 
vakaródzás hátterében valami-
lyen betegség vagy fertőzés áll:

• A kutya egy pontot vakar, 
rágcsál vagy nyalogat kitartóan a 
testén,

• Szőrhullás, a bőr kipirulása, 
pörkök megjelenése az érintett bő-
rön,

• Világos szőrű állatokon a szőr 
elszíneződése a lábvégeken, egyéb 
testrészeken (ugyanis a kutyák azt 
a viszkető testrészt, amit vakarni 
nem tudnak, kitartóan nyalogat-
ják, és ez vezet a szőr elszíneződé-
séhez),

• A kutya pihenés közben is 
gyakran felriad, és hevesen elkezd 
vakaródzni, vagy rágcsálja önma-
gát,

• Erős korpázás is jelentkezik a 
vakaródzás mellett.

A vakaródzás számos beteg-
ség tünete lehet. Rendszerint nem 

mondható ki az első vizsgálat után, 
hogy pontosan mi áll a vakaródzás 
hátterében. A bőrbetegségek az ál-
latoknál sem tartoznak a könnyen 
diagnosztizálható és gyógyítható 
problémák közé, így egyéb vizs-
gálatokra is szükség lehet ahhoz, 
hogy megtaláljuk a vakaródzást 
kiváltó okot. Mindazonáltal a leg-
gyakrabban az alábbi betegségek 
kísérő tünete a bőr viszketése:

• Bűzmirigy-gyulladás
• Bolhanyál allergia
• Egyéb allergiás megbetegedé-

sek (táplálékallergia, pollenallergia 
stb.)

• Egyéb külső élősködők (rüh-
atkák, ragadozóatka fertőzés)

Az alapbetegség felderítésekor 
először a leggyakrabban előforduló 
problémákra kell fordítani a figyel-
met, így a bűzmirigy vizsgálata, 
illetve a kutya bolhátlanítása az el-
sődleges feladat. Ezenkívül szükség 
lehet bőrkaparék-, illetve szőrmin-
ta vételére és ezek laboratóriumi 
vizsgálatára is. Az allergiás eredet 
tisztázása érdekében a visszatérő, 

viszketéssel járó bőrbetegségek 
esetén allergiavizsgálat elvégzése, 
illetve a táplálékallergia felderítésé-
re speciális diéta bevezetése válhat 
indokolttá. Ezek mellett gyakran 
vérvétel is szükséges, hogy köze-
lebb juthassunk a diagnózishoz.

Látható, hogy az esetek egy 
részében meglehetősen hossza-
dalmas a diagnózishoz vezető út, 
azonban elegendő türelemmel vé-
gül kideríthető a vakaródzás való-
di oka. Arra is fel kell készülnünk 
azonban, hogy egyes kutyáknál az 
alapbetegség élethosszig tartó keze-
lést és odafigyelést igényel.

Bármely kutyánál kialakulhat 
bőrviszketéssel járó allergiás beteg-
ség, azonban egyes fajták egyedei 
érzékenyebb bőrűek a többinél. 
Gyakoriak az ilyen természetű 
problémák a west highland white 
terrierek (westik), spánielek, usz-
károk, retrieverek esetén.

Dr. Sándor Zsolt állatorvos
(kérdéseiket küldjék az 

udvarhely@hargitanepe.ro címre)

házi kedvenc   kutyák vAkAródzásA

> Keveset emelkedett az átmene-
teli arány. Közzétette a Hargita Me-
gyei Tanfelügyelőség tegnap délután 
a nyolcadikos diákok záróvizsgájának 
végleges eredményeit. A megyei átme-
neteli arány átlaga 61,38 százalék.

Ferenc S. Alpár főtanfelügyelő el-
mondta, hogy az átmenési arányt az 
ötös feletti jegyekből számolják: az 
óvások előtti 61,31 százalékról 61,38-
ra emelkedett. – Kevés növekedést re-
gisztráltunk. A dolgozatok jegyeiből 
99 óvás érkezett a javítóközpontba: 
29 esetében növekedést, öt esetben 
pedig csökkenést értek el a jegyeikkel 

elégedetlen diákok. Ha a kisérettségit 
az összmédia tekintetében vizsgáljuk, 
akkor 26 esetben van általános emel-
kedés, öt esetben csökkenés. Én úgy 
értékelem a tavalyival összehasonlít-
va, hogy ez messzemenően gyengébb 
eredmény annak ellenére, hogy mind 
az iskolák, mind a tanfelügyelőség 
hangoztatta a megváltozott vizsgakö-
rülményeket. A Hargita megyei jegyek 
megfelelnek az országos átlagénak is – 
tájékoztatott a tanfelügyelő.

Az összesített lista szerint Székely-
udvarhelyen a legjobb eredményt a 
Tamási Áron Gimnázium két diákja, 

Kelemen L.-L. Kincső és Gál O. Krisz-
tina érte el. Mindketten 9,76-os átlag-
gal végeztek.

A Benedek Elek Gimnázium diákja-
inak átlaga 6,59, a Marin Preda Gimná-
ziuméinak 6,07, a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Gimnáziumban 
7,45, a Tamási Áron Gimnáziumban 
8,41, a Tompa László Általános Iskolá-
ban 5,20, a Dr. Palló Imre Zene és Kép-
zőművészeti Szakközépiskolában 5,69, 
az Orbán Balázs Általános Iskolában 
5,78, a Móra Ferenc Általános Iskolá-
ban 5,40, a Bethlen Gábor Általános 
Iskolában pedig 6,51. (A. J. )hí
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Kormánypénzből újítják fel a 
fenyédi katolikus templomot, 
a munkálatok során eredeti-
nek vélt, a számítások szerint 
a templommal egyidős fal-
freskók kerültek elő. Egyelőre 
kérdéses, mennyit lehet ezek-
ből megmenteni.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Fenyéd község 1763-ban, 
barokk stílusban épült 
temploma tavaly esett át 

teljes külső felújításon, Bokor 
Botond polgármester még a vá-
lasztások előtt ígérte, hogy idén 
a templom belsejét is szeretnék 
felújítani, a költségek egy részét 
kormánypénzből fedezik.

– Talán meglepő, de a költsé-
gek egy részét kormánypénzből 
tudjuk fedezni, Verestóy Attila 
szenátornak sikerült 60 ezer lejt 
kiharcolni – árulta el a fenyédi 

polgármester, akitől megtud-
tuk, hogy a pénz nem is az ön-
kormányzaton keresztül érke-
zett, közvetlenül az egyháznak 
utalták ki. A pénzösszeg azon-
ban nem fedezi a felújítás teljes 
költségét, amelynek összértéke 
150-160 ezer lej.

– Reméljük, sikerül további 
pénzeket szerezni, amennyiben 
mégsem sikerül, megpróbáljuk a 
helyi költségvetésből kiszorítani 
a szükséges összeget – tájékozta-
tott Bokor Botond.

A templom felújítása pün-
kösd után kezdődött, a munkát 
augusztus végére szeretnék be-
fejezni. A munkálatok azonban 
nem várt meglepetéssel szol-
gáltak a felújítóknak: a tizen-
három rétegű meszelés alatt 
vélhetően a 250 éves templom 
eredeti falfreskói kerültek elő, 
a szakemberek szerint egyelőre 
még kérdéses, hogy ezekből mit 

lehet megmenteni az utókor 
számára.

További tervek
A fenyédi templom belső 

felújítása csak az egyik olyan 
munkálat, amely az újonnan 
választott önkormányzat tervei 
között szerepel. Bokor Botond 
elárulta, nem várnak tovább 
központi pénzekre, önerőből 
próbálják bővíteni a község ivó- 
és szennyvízhálózatát bővítését. 
Az idei évben folytatni szeret-
nék a főút melletti járda kiépí-
tését Küküllőkeményfalva felé, 
és nem mondtak le a műfüves 
labdarúgópályáról sem. A ke-
ményfalvi kultúrház építésével 
eddig ugyan sikerült elkerülni 
az adósságokat, a befejezéshez 
azonban további pénzek kelle-
nek, jelenleg keresik a megol-
dást, hogy lehessen folytatni a 
munkálatokat.

Elkezdődött az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete 
által szervezett XVI. Szejke 
Szépteremtő Kaláka. A nép-
művészeti alkotótábort június 
29. és július 7. között tartják 
a Székelyudvarhely melletti 
Szejkefürdőn.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Tifán Irén főszervező la-
punknak elmondta, hogy 
negyven gyerek vesz részt a 

táborban. Idén már Bukarest kör-
nyékéről is érkeztek alkotni, nem 
csak Hargita megyéből. Tizenöt fel-
nőtt is jelen van: ők nem tartóznak 
az állandó táborlakók közé, hiszen 
a legtöbbjük oktató, szakágvezető. 
Szombaton a Székelyudvar-hely–
Székelyszentlélek–Bogár-falva–
Farkaslaka–Kecset–Atyha–Ko-
rond–Parajd– Székelyudvarhely 
útvonalon szakmai kirándulást 

tartottak, Mesterségek útján cím-
mel. 

– Népi mesterek műhelyeibe 
látogattunk el: hímző, gyöngy-
fűző, bútorfestő, emellett táj-
házakat is megnéztünk. Tegnap 
délután nekiláttunk a népi hím-
zés elsajátításához. A csipke-
verés tanításában sokat segít a 
székelyszentkirályi Bence Katalin 
– mondta el a szervező. 

Július 6-án, pénteken 16 óra-
kor a székelyudvarhelyi művelő-
dési házban tartják a XVI. Szejke 
Szépteremtő Kaláka résztvevői 
által készített munkák kiállítását. 
7-én ellátogatnak az  Ezer Székely 
Leány Napja rendezvényre Csík-
szeredába. A tábort Hargita Me-
gye Tanácsa, Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, a 
Communitas Alapítvány, a mű-
velődési ház, a Famos Rt., az Ikos 
Conf. Rt., és a Cimbora Ház tá-
mogatja.

Augusztus végéig eltűnnek az állványok Fotó: szász csaba

Fenyédi templomFelújítás

Eredeti falfreskók kerültek elő

SzEjKE SzépTErEmTő KAláKA

Népművészetre oktatnak



Atletizált, volt sífutó és labdarú-
gó, atlétikában és síben szerzett 
bírói oklevelet, hosszú évekig ő 
tudósította Székelyudvarhely-
ről az országos sportújságot, 
jelenleg aktív EKE-tag. Eb-
nyereményjátunk nyertese, a 75 
éves Pialoga Adolf német–hol-
land döntőt jósolt, de nincs el-
keseredve, főként, hogy lapunk 
jóvoltából Szegeden nyaralhat 
feleségével.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Rendszerint részt veszek a 
tippversenyeken, örültem, 
mikor a Hargita Népe Ud-

varhely is előrukkolt az Eb-játék-
kal. Egy percig se haboztam, hogy 
beszálljak-e vagy sem – mondta 
tegnapi látogatásunkkor Pialoga 
Adolf. Nyertesünk azt mondja, 
jók voltak a kérdések, kicsit meg-
mozgatták az agyat, utána kellett 
olvasni a válaszoknak, s roppant 
örült, mikor a tegnapi lapszámban 

meglátta, hogy ő nyerte a fődíjat, 
egy kétszemélyes nyaralást a szege-
di négycsillagos Hunguest Forrás 
szállodában.

Ami pedig a vasárnap véget ért 
labdarúgó-Európa-bajnokságot 
illeti, Pialoga Adolfnak a német–
olasz elődöntő tetszett a legjobban. 
Azt mondja, az előző eredmények 
tükrében sima német győzelmet 
várt, csakhogy Löw csapata eltak-
tikázta magát, ráadásul Balotelli is 
nagy napot fogott ki. Nyertesünk 
egyébként német–holland finálét 
jósolt, de mint mondja, megsüve-
gelendő a spanyolok sok passzos 
játékra épülő sikere.

Pialoga Adolf egyébként Bu-
karestben született, kalandos úton, 
sok nehézség után került Udvar-
helyre. Ősei között németek és 
olaszok egyaránt vannak: dédanyja 
német származású, apai ágon olasz 
felmenői is vannak, családneve is 
olasz eredetű. A munka mellett 
rengeteget sportolt, atlétikában 
például tagja volt a Maros Magyar 

Autonóm Tartomány csapatának. 
Sportbíró is volt, s mintegy hétezer 
darabos éremgyűjteménye van. Te-
vékenykedett az egyház keretében, 
s hosszú évekig ő tudósította Ud-
varhelyről az országos sportújsá-
got. A második székelyudvarhelyi 
sportgálán oklevéllel ismerték el 
tevékenységét, jelenleg aktív túrá-
zó, EKE-tag, a lapunkkal nyert ki-
rándulást is természetesen az EKE 
Vándortáborhoz köti, hiszen ren-
geteg a tennivaló a szervezésben.

Pialoga Adolg megjelenése óta 
előfizetője a Hargita Népe Ud-
varhelynek. Mind mondja, más 
magyar újságok is járnak neki, de 
lapunkat tartja a legszínvonala-
sabbnak, legtartalmasabbnak.

– Rendszerint három hónapra 
fizetek elő a Hargita Népe Udvar-
helyre. Csak olyankor eszmélek rá, 
milyen gyorsan telik az idő, mikor 
negyedévente érkezik az előfize-
tés-szervező... – mondja Pialoga 
Adolf.

A HUNGUEST Hotel Forrás****superior Gyógy- és 
Wellness Szálloda a belvárostól alig 10 perc sétára, Újsze-
geden, a Tisza partján csodálatos kertvárosi zöldövezet-

ben, a Napfényfürdő Aquapolis Szeged fürdőkomplexum-
mal közvetlen összeköttetésben található.

A megújult wellness, élmény és gyógyászati komple-
xum a gyógyulás (minősített gyógyvíz, nappali kórház), 

kikapcsolódás („csendes wellness”), regenerálódás (masz-
százsszobák, szaunák), szórakozás (élménymedencék) 

és az aktív pihenés (Európa leghosszabb éves üzemelésű 
vízicsúszdája) lehetőségével vár minden korosztályt.

Új szolgáltatásként a szállodában négypályás bowling-
pálya bárpulttal, Xbox-szoba, gyermek játszószoba áll a 
vendégek rendelkezésére. A Zsidró Szalonon belül koz-
metika, fodrászat, szolárium, manikűr, pedikűr találha-
tó. A biliárdszalon mellett óriáskivetítőn élvezhetőek a 

sportközvetítések.
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Sportbarát nyerte a tippversenyt. Szegeden nyaralhat fotó: ifj. haáz sándor

Zetelakára került a focilabda

A négycsillagos nyaralás mellett a labdarúgó-Európa-bajnokság al-
kalmából rendezett játékunk végén egy focilabdát is kisorsoltunk. Az 
Adidas sportüzlet által felajánlott laszti nyertese a zetelaki Balázs Ka-
talin, nyereményét a Kossuth-utcai Adidas üzletben veheti át. Nyer-
teseinknek gratulálunk, olvasóinknak köszönjük a lelkes részvételt, 
tartsanak velünk a továbbiakban is. Ígérjük, nem bánják meg!

KiSorSoltuK Eb-játéKunK nyErEményEit

Pialoga Adolf mehet nyaralni

Az emberi tragédiákon túl – amennyiben a végleges 
ítélet is hasonló tartalmú lesz – politikai üzenete is van a 
Mikó-perben hirdetett elsőfokú ítéletnek: a lezártnak hitt 
restitúciós folyamat visszacsinálható, a részben vagy egész-
ben visszaszolgáltatott javakat újból államosítani lehet. 
Több, értékes iskolaépület került vissza a magyar törté-
nelmi egyházak tulajdonába a nyögvenyelősre sikerült tu-
lajdon-visszaszolgáltatási folyamat során, hogy csak párat 
említsünk közülük: a csíkszeredai katolikus gimnázium, 
a székelyudvarhelyi katolikus gimnázium és református 
kollégium, a székelykeresztúri unitárius gimnázium, vagy 
– Marosvásárhely mindmáig egyetlen teljes egészében ma-
gyar tannyelvű iskolája – a Bolyai Gimnázium. S akkor 
még nem beszéltünk Kolozsvár három emblematikus isko-
lájáról, a katolikus Báthoryról, a református Apáczairól és 
az unitárius János Zsigmondról.

S nemcsak a restitúciós törvények sikerültek nyög-
venyelősre, hanem az oktatási törvények is, így adód-
hatott, hogy ezekben a visszaszolgáltatott épületekben 
világi és egyházi oktatási intézmények működnek 
párhuzamosan, nem kevés konfliktust gerjesztve az 
iskolák, tulajdonosok, fenntartók, tanárok, diákok és 
szülők között.

Ugye, az iskolák – és más magán- vagy közösségi ja-
vak – államosítása egyetlen tollvonásba került, a tulaj-
donuktól megfosztottak záros határidőn belül (azaz pár 
óra alatt) kellett elhagyják az ingatlanokat, mérhetetlen 
és felbecsülhetetlen értékű javakat hagyva hátra. Ezeket a 
javakat a rossz gazdának bizonyult állam bírta több mint 
ötven éven át. A visszaszolgáltatás azonban nem egy toll-
vonásba került, évek hosszú során át meghozott törvények 
egész opusza adott lehetőséget – s nem bizonyosságot – a 
javak visszaszerzésére, előbb helyezve a bérlők jogait a tu-
lajdonosokénál.

A sok, gyakran egymásnak ellentmondó törvény sok 
gondot okozott mind az egykori kisemmizetteknek és le-

származottaiknak, mind a törvényt alkalmazni kénysze-
rült hivatalnokoknak, mind az igazságszolgáltatási szer-
veknek. S a rossz törvények nyomán még ma sem zárult le 
– huszonkét évvel a rendszerváltás után! – a visszaszolgál-
tatás: még mindig sok épületre tartanak igényt történelmi 
egyházaink, történelmi családjaink, hajdani városi pol-
gáraink, módosabb gazdáink. S akkor még nem szóltunk 
a Csíki Magánjavak mindeddig virtuálisnak bizonyult 
vagyonáról. A Mikó-per ilyen kimenetele után kinek lesz 
mersze azt visszaszolgáltatni? E per után miként hajthat-
ják nyugodtan álomra fejüket visszakapott lakásaikban a 
hajdani kisemmizettek?

Eredeti demokráciánkban a mindenkori hatalmon 
lévőkből hiányzott a hajdanán elkobzott ingatlanok, 
javak visszaszolgáltatására az akarat. S mint megbol-
dogult nagyanyám mondta: a sok nem akarásnak nyö-
gés a vége!

A hatalom által szült bizonytalanságot nyög jük...

Bizonytalanság

      NézőpoNt n Sarány istván



Célegyenesbe ért a XXI. 
EKE Vándortábor szervezé-
se, amit idén az egyesület 
székelyudvarhelyi osztálya 
vállalt magára. A július 31. 
és augusztus 5. között zajló 
táborban közel húsz túra kö-
zül válogathatnak a jelentke-
zők, ugyanakkor nem áll meg 
az élet a természetjárás után 
sem, a szentegyházi termál-
strand szomszédságában, öt-
napos igazi tábori élet vár min-
denkire.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) székelyudvarhelyi 
osztályának többéves 

álma válik valóra augusztus első 
napjaiban, ugyanis négy hét múl-
va, azaz július 31. és augusztus 
5. között a szentegyházi termál-
strand szomszédságában ők szer-
vezik meg az EKE huszonegyedik 
országos vándortáborát. Kiss Ti-
bor, a vándortábor parancsnoka 
elmondta, mivel ez a rendezvény 
az országos egyesület legnagyobb 
éves eseménye, amit az osztályok 
húsz év alatt több helyszínen, 
Erdély szebbnél szebb vidékein 
szerveztek meg, ezért igazi kihí-
vásként, és egyben felelősségként 
élték meg a rendezés jogát.

– A tábor szervezése két 
éve fogant meg bennünk, ami-
kor immár sokadik alkalommal 
bonyolítottuk le sikeresen a 
hargitai teljesítménytúránkat, 
és akkor éreztük úgy, hogy fel 
vagyunk készülve egy nagyobb 
rendezvény megszervezésére is 
– mesélte Kiss Tibor. Elmon-
dása szerint az, hogy már tavaly 
áprilisban megtartották az első 
táborszervező gyűlésüket, min-
dent elárul arról, mennyire ko-
molyan is vették ezt az elhatáro-
zást. A táborparancsnok szerint 
a jól felépített ütemtervnek és 
a lelkes szervező csapat hozzá-
állásának köszönhetően most 
már ott tartanak, hogy várják a 
résztvevők jelentkezését.

A szervező csapat által meg-
fogalmazott jelmondatot, mely 
így hangzik: „Ilyen tábor még 

nem volt” (mármint huszon-
egyedik…) több érv is alátá-
masztja, hiszen több helyen is 
változtattak, ugyanakkor szá-
mos új programpontot is be-
építettek a korábbi táborokhoz 
képest. A szervező csapat veze-
tője szerint nagyobb hangsúlyt 
fektetnek a tulajdonképpeni 
tábori életre, vagyis „lesz élet a 
túra után” is. A délután öt-hat 
óráig, a túrákról visszaérkezők 
számos programban vehetnek 
részt, a szervezők szeretnének 
változatos programot biztosíta-
ni a tábori hét alatt.

– Fontosnak tartottam a 
program tervezésénél, hogy a 
résztvevők ne úgy menjenek 
haza a táborból, hogy azt sem 
tudták, ki aludt a másik sátor-
ban – hangsúlyozta Kiss, aki 
szerint a tábor kitűnő alkalom 
lesz a régi ismerősökkel való 
találkozásra, ugyanakkor az új 
baráti kapcsolatok kialakítására 
is. Ezt a célt szolgálják majd az 
estig tartó programok, ahol a 
napi két-három előadás mellett 

filmvetítések, többek közt kéz-
műves sátrak, baranta bemutató, 
fotókiállítás, könyvbemutatók, 
beszélgetések, versenyek, nép-
tánc- és énektanulás, gomba-
gyűjtés, falmászás, vetélkedők, 
ökörsütés, tábortűz várja majd 
a táborlakókat, de természete-
sen az utolsó napon az éjszakába 
nyúló buli sem marad el.

Mint Kiss elmondta, a tábor-
hely kiválasztásánál több szem-
pontot is figyelembe vettek, így 
esett a választás a szentegyházi 
termálstrand szomszédságában 
található Szépasszony Panzió 
nyári kertjére és az azt körül-
vevő kaszálókra, ahol kényel-
mesen elfér majd az az előzetes 
becslések szerint több mint 
ezer résztvevő, aki jelentkezik 
a táborba.

– A háromhektáros táborhely 
kiválasztása azért bizonyult jó vá-
lasztásnak, mert ott terül el a túrá-
ink célpontjául szolgáló Hargita 
lábánál, mindemellett közel van a 
főút, ami a könnyű megközelítés 
mellett szól – magyarázta Kiss. 

A tábor szervezője szerint a 
rendezvényre kezdő és tapasztalt 
túrázók egyaránt jelentkezhetnek, 
hisz mindenki megtalálja majd a 
magának tetsző túraútvonalat.

– Összesen tizenkilenc túrát 
szervezünk: lesznek gyalogos 
túrák könnyű, közepes és nehéz 
kategóriában, ugyanakkor bi-
ciklis útvonalakat is terveztünk. 
A hargitai túrák mellett ellá-
togatunk a Vargyas-szorosba, 
Kirulyfürdőre, Szelterszbe, il-
letve a zeteváraljai tanösvényen 
is végigmegyünk. De mindezek 
mellett természetesen nem ma-
radnak el a honismereti túrák 
sem – fogalmazott Kiss Tibor. 
Sokak számára az egyetlen ne-
hézség talán a korai, reggel 
öt- hatórai kelés lesz, azonban 
amint a szervezők ígérik, a tú-
rázók elé táruló látvány minde-
nért kárpótolni fogja azokat, 
akik nem riadnak vissza.

Az ötnapos tábor részvételi 
díja 90 lejbe, EKE-tagoknak és a 
magyarországi partner egyesület 
tagjainak kedvezményesen 45 lej-

be kerül majd, ugyanakkor a kis-
korúak kedvezményesen, illetve 
a gyerekek ingyenesen vehetnek 
részt a táborban. A táborvezető 
tájékoztatása szerint a díj a túra-
vezetést és a tábori programokat, 
valamint több kis meglepetést is 
magában foglal.

– Az öröm szó jegyében sze-
retnénk megtartani a XXI. EKE 
Vándortábort. Örülni annak, 
hogy lelkes támogatóinknak: a 
székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatalnak, a megyei tanácsnak, 
a helyi cégeknek és magánembe-
reknek köszönhetően megszer-
vezhettük a tábort, örülni annak, 
hogy újra találkozhatunk, örülni 
a teremtett világ minden, minket 
körülvevő szépségének. Örülni 
annak, hogy süt a nap, fúj a szél, 
sziporkáznak a csillagok, hogy 
még akarunk s tudunk menni, 
hisz ezt a gyönyörű világot lát-
ni kell, mert csak annyi a mienk, 
amennyit látunk belőle. Egy ilyen 
öröm megélésére hívunk, s várunk 
szeretettel mindenkit – fogalma-
zott Kiss Tibor táborparancsnok.
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Udvarhelyi EKÉsek a Hargitán. A Vándortábor ideje alatt változatos túrákat kínálnak a természetjáróknak 

UdVArhEly szErVEzI A XXI. EKE Vándortábort

Ilyen tábor még nem volt

> Érettségi: egy diákot zártak ki csa-
lásért. A 2012-es érettségi második „for-
dulója” is kezdetét vette tegnap délelőtt: a 
vizsgázó diákoknak román írásbelin kellett 
bizonyítaniuk tudásukat. Dorina Moraru 
Drăghici, a Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ség román szakos tanfelügyelője elmondta, a 
tételek teljes mértékben megfeleltek annak a 
középiskolai tantervnek, amit az idei érettsé-
gire beütemeztek. Az első feladatban Mateiu 
Caragialetól kaptak egy szövegértelmezést a 
Craii de curte veche című művéből, a második 
tételben Lucian Blaga, a harmadikban pedig 
Mihai Eminescu műveiből kaptak feladvá-
nyokat. Moraru szerint a tételek megfelelő-

ek voltak, az eredmény hűen fogja tükrözni 
a diák fogalmazási, szövegértési és irodalmi 
képességeit. Ferenc S. Alpár főtanfelügyelő 
szerint minden a legnagyobb rendben zaj-
lott, egyetlen diákot zártak ki a vizsgáról, 
mivel csalni próbált. Csula Albert Andrea, a 
Tamási Áron Gimnázium érettségiző diák-
ja elmondta, pont olyan tételt kaptak, mint 
amilyenre számítottak. – Váratlan volt a har-
madik tétel, mivel nem számítottunk versre. 
Ez a tétel eléggé le volt szűkítve, ismerni kel-
lett a költő munkáit. Amúgy összességében 
nem volt nehéz vizsga – mondta el a diák.

Ma folytatódnak az írásbelik: az érettsé-
gizők magyar nyelvből vizsgáznak. (A. J.)hí
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Szentendrére utazik az Egy év-
tized fényképlenyomatai címet 
viselő, az Orbán Balázs szemé-
vel Udvarhelyszéken elnevezé-
sű dokumentációs fotótáborok 
anyagából összeállított kiállí-
tás. A tárlatot elsőként az ud-
varhelyiek láthatták a januári 
Magyar Kultúra Napján, ezúttal 
a Pest megyei város szívében, 
a Skanzen-házban július 6-án 
nyílik meg a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeum szer-
vezésében.

Szász Csaba
szaszcsaba@hargitanepe.ro

„Új időszaki kiállítás 
nyílik, az irány ez-
úttal megcserélő-

dött: Erdélyből Erdélyt kapjuk 
Szentendrére” – áll  a szervezők 
meghívójában. Az Orbán Ba-
lázs szemével Udvarhelyszéken 

elnevezésű dokumentációs fotó-
táborok anyagából összeállított 
gyűjteményes kiállítást elsőként 
a székelyudvarhelyiek láthatták 
idén, január 22-én, a Magyar 
Kultúra Napja rendezvényso-
rozat utolsó előtti felvonása-
ként. A gyűjtés (amely később 
mozgalommá nőtte ki magát) 
tíz évvel ezelőtt a Székelyvar-
ságon szervezett fotótáborral 
kezdődött, amikor Szőcs Endre, 
a Hargita Megyei Hagyomány-
őrzési Forrásközpont igazgatója 
és P. Buzogány Árpád művészeti 
szaktanácsadó elhatározta, doku-
mentumfotós táborok szervezé-
sével próbálják megörökíteni az 
udvarhelyszéki települések ak-
kori állapotát. A forrásközpont 
munkatársai egy olyan doku-
mentációs képsorozat megvalósí-
tását tűzték ki célul, mely Orbán 
Balázs szellemiségének jegyében 
az ezredfordulós Udvarhelyszék 

pillanatképeit örökíti meg az 
utókornak.

Udvarhely 126 önálló telepü-
léséből száznál többe eljutottak, 
ezáltal felbecsülhetetlen értékű a 
dokumentációs anyag. Az elmúlt 
tíz év több ezer fotót eredménye-
zett, ennek gyűjteményes kiállítá-
sa utazott el Szentendrére, amely-
ben Udvarhelyszék egy évtized-
ének emlékei, arcai, történetei, 
eseményei, épületei, települései 
jelennek meg egy-egy pillanatba, 
képbe sűrítve.

A kiállítást P. Buzogány Ár-
pád művészeti szaktanácsadó, a 
forrásközpont munkatársa nyitja 
meg július 6-án, a tárlat augusz-
tus 19-ig látogatható, hétfőtől 
vasárnapig 9–17 óra között. A 
forrásközpont honlapján közel 
nyolcszáz felvételt lehet meg-
tekinteni az eddigi fotótábo-
rok anyagából: http://www.
hagyomany.ro/galeria/.

Első oklevélátadóját tartotta 
június 29-én a MÜTF Oktatási 
Központ. Az ünnepségen tizen-
öt végzős hallgató vette át a 
magyar és angol nyelvű okle-
velét.

HNU-információ

A most végzett hallgatók 
2010 őszén kezdték meg 
tanulmányaikat, és az 

anyaintézmény követelményrend-
szerének eleget téve teljesítették a 
két évet. A szakelőadásokat ma-
gyarországi oktatók tartották. 
Most, a képzés végén akkreditált 
magyar és angol nyelvű oklevelet 
kaptak a hallgatók, amely az Eu-
rópai Unió területén mindenhol 
elismert. A vezetés-szervezés sza-
kon kilenc, a marketing szakon 
pedig hat hallgató szerzett okle-
veles közgazdász képesítést.

Prof. dr. Józsa László, a Széche-
nyi István Egyetem Kautz Gyula 
Gazdaságtudományi Karának 
dékánja egy álom megvalósulásá-
nak nevezte a székelyudvarhelyi 
mesterképzést. – 2010-ben el-
indult a képzés, 2011-ben újabb 
hallgatókat is feltudtunk venni, 
vagyis azt lehet mondani, hogy 
magát a vezetés-szervezés képzést 
megvalósítottuk. Magyarország 
legfejlettebb régiójából vagyunk, 
a Széchenyi István Egyetem a leg-
dinamikusabban fejlődő egyete-
mek közé tartozik az országban, 

egy ilyen egyetemnek fokozott 
felelőssége az, hogy a társadalom 
egészében, a magyarság egészében 
gondolkodjon, és próbáljon segít-
séget nyújtani azokon a területe-
ken, ahol erre szükség van – hang-
súlyozta Józsa László beszédében 
elmondta, hogy olyan értelmisé-
gieket szeretnének képezni, akik 
nagyon jók a szakmájukban, és 
akik felelősséget éreznek azért a 
szűkebb közösségért, amelyben 
élnek. Erre a felelősségérzetre itt, 
Székelyföldön még inkább szük-
ség van, mint az anyaországban.  
A dékán optimizmusra és helytál-
lásra buzdította a végzősöket.

Dr. Bartók István, az Edutus 
Főiskola rektora, Henri Ford gon-
dolatain keresztül fejtette ki, hogy 
„pénzzel nem lehet függetlensé-
get szerezni, az igazi függetlenség 
megszerzéséhez tudásra, tapaszta-
latra, a képességek kihasználására 
és tehetségre van szükség”. A fő-
iskola rektora kiemelte az anya-
nyelven való tanulás fontosságát, 
„ezért is vagyunk büszkék arra – 
és számunkra ez megtiszteltetés – 
hogy itt lehetünk magyarországi 
felsőoktatási intézményként, és 
részt vehetünk Erdélyben a ma-
gyar nyelvű képzésben”.

A MÜTF Oktatási Köz-
pontban idén ősztől is indul 
mester képzés, hiszen a múlt 
tanévben is beteltek a meghir-
detett helyek.
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Karácsonyfalva 2008 fotó: ádám Gyula (Csíkszereda)

Oklánd község 2008 fotó: Czire alpár (székelykeresztúr)

Marketingszakon hat hallgató szerzett oklevelet fotó: ifj. haáz sándor

Egy évTizEd FéNyKéPlENyOMATAi SzENTENdréN

Udvarhelyszék 
Pest megyébe költözik

OKlEvéláTAdó ÜNNEPSég

Diplomázott az első 
mesterképzős évfolyam

HirdetéS
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Megkönnyítik a fogyasztók dolgát

Postásnál is lehet számlát fizetni

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

Tel.: 0266–215 270 ELŐFIZETÉS APRÓHIRDETÉSREKLÁM

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

I N G Y E N E S

kevesen veszik igénybe a Ro-
mán Posta négy éve létreho-
zott szolgáltatását, amellyel 
elsősorban a nyugdíjasoknak 
nyújtanának segítséget szám-
láik kifizetésében. a postások 
díjbeszedési feladatot látnak 
el: meglévő tevékenységeik, a 
levelek, számlák, nyugdíjak és 
egyéb küldemények kézbesíté-
se mellett a számlák ellenér-
tékét is átvehetik. 

Radó Krisztina

Körülbelül négy éve van 
lehetősége a lakosságnak 
számlái kiegyenlítésére 

a postahivatal szolgáltatásának 
igénybe vételével, ám egyelőre 
többnyire a nyugdíjasok hasz-
nálják ki ezt a lehetőséget, nekik 
ugyanis nehezebb eljutni a ban-
kokba, vagy a szolgáltatók helyi 
kirendeltségeibe.

– A fiatalok nem mutatnak 
érdeklődést a szolgáltatás iránt, 
inkább bankban vagy interneten 
fizetnek. Szolgáltatásunk vi-

szont igen fontos a nyugdíja-
soknak, hiszen igénybe vételével 
megszabadulnak a plusz utak-
tól. Mégiscsak kényelmesebb 
otthonról intézni a dolgokat – 
mondta lapunknak Péter Ella. A 
Román Posta székelyudvarhelyi 
kirendeltségének vezetője hoz-
zátette, ezzel a módszerrel egy-
szerűbben, gyorsabban műkö-
dik a számlák kiegyenlítése, 
ugyanis bármilyen szolgáltató 
által kiküldött számlát már át-
vételkor, helyben kifizethetnek 
a postásnak.

Mint a postahivatal igazgatója 
elmondta, sokan még nem tud-
nak erről a szolgáltatásról, viszont 
a postások a nyugdíj és a számlák 
kézbesítésekor fel szokták hívni a 
fogyasztók figyelmét a helyben fi-
zetés lehetőségéről. A rendszer egy-
szerűen működik: minden postás 
rendelkezik a szolgáltatók által ki-
bocsátott nyugtatömbökkel, ame-
lyeket helyben kitöltve adnak át a 
fogyasztónak, elhozzák a számla 
nyugta részét, amelyet még aznap 
továbbküldve, késedelem nélkül 
juttatnak el a szolgáltatónak.

Körkép

hiRdetés

hiRdetés

sokan még nem tudnak a szolgáltatásról



A Hivatalos Közlöny június 
28-i számában jelent meg 
az Energetika-szabályozási 
Országos Szakhatóság elnö-
kének (ANRE) 2012/25-ös 
és 2012/26-os rendelete. Az 
előbbivel jóváhagyta a lakos-
sági villamosenergia-fogyasz-
tás hatósági díjszabásait, az 
utóbbival pedig a másabb fo-
gyasztókét. Minden egyes fo-
gyasztói kategória esetében a 
lényeg az, hogy júliustól az ed-
diginél többet kell majd fizetni 
a villanyfogyasztásért. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Már előzetesen is tud-
tunk arról, hogy drá-
gulni fog a villanyfo-

gyasztás, ilyenképpen pedig a 
most megjelent rendeletek nem 
okozhattak meglepetést, csupán 
az furcsállandó, hogy június 28-
án jelentek meg ezek a rendeletek, 
holott a hatályos jogszabályok 
értelmében a díjszabás-módosí-
tást legalább 5 nappal a hatályba 
lépés előtt kellett volna közölni. 
A mostani díjszabás-megjelenés 
indoklásában az áll – többek kö-
zött –, hogy a nemzetközi pénz-
intézetekkel megkötött megálla-
podások értelmében azok szint-
jét az inflációs ráta alakulásához 
kell igazítani. Emlékeztetnénk 
arra is, hogy több mint másfél 
éve nem drágult a villamos ener-

gia. Hogy mit is jelent a lakos-
sági fogyasztás szempontjából 
a mostani díjszabásemelés, azt 
pontosan nem lehet megmon-
dani. Hivatalos becslések szerint 
átlagosan mintegy 5 százalékkal 
drágul meg a lakossági fogyasz-
tás. Ám hogy ténylegesen meny-
nyivel, az annak a függvénye is, 
hogy milyen típusú fogyasztói 
kategóriáról, illetve milyen tí-
pusú díjszabásról van szó. Így 
például az úgynevezett szociális 
díjszabás a rendelet 8-as szakasza 
értelmében csak azon fogyasz-
tókra alkalmazandó, ahol azok-
nak a lakhelye van és az egy csa-
ládtagra jutó jövedelem egyenlő 
vagy kisebb, mint a kormányha-
tározattal jóváhagyott országos 
minimálbér. Utalni kell arra is, 
hogy a háztartási fogyasztás te-
kintetében az alapdíjszabáson 
túl 14,6 százalékkal emelkedett 
meg az úgynevezett kogenerálási 
hozzájárulás értéke.

Egy általunk megkérdezett 
illetékes szakember szerint az 
úgynevezett standard díjszabás 
esetében (a háztartások mintegy 
70 százaléka tartozik ebbe a ka-
tegóriába), amennyiben az egy-
havi fogyasztás 100 kWh, akkor 
a havi számlaérték 51,53 lej lesz 
az eddigi 48,90 lejjel szemben.

Más fogyasztói kategóriák 
(például ipari fogyasztók) eseté-
ben is átlagosan 1,8 százalékos 
drágulással lehet számolni, már-

mint az alapdíjszabás tekinteté-
ben. Ám ezen fogyasztók eseté-
ben tudni kell azt is, hogy még az 
idén előreláthatólag szeptember-
től újólag drágulnak a díjszabás-
ok (a lakossági fogyasztás állító-
lag az idén nem fog drágulni). S 
ezek az idei drágítások amolyan 
előhírnökei a jövő esztendőtől 
kezdődő árliberalizálásnak. En-
nek meglesz a maga hatásmecha-
nizmusa különböző termékek és 
szolgáltatások árainak alakulásá-
ban is, hisz a villamosenergia-fo-
gyasztás ellenértéke óhatatlanul 
begyűrűzik a végtermék árába. Ez 
pedig nem jelent egyebet, mint 
azt, hogy előbb-utóbb számos 
termék és szolgáltatás ára, illetve 
díjszabása is meg fog emelkedni. 
Főleg azok esetében, amelyek ár-
képzésében jelentős tételt tesz ki 
az energiafogyasztás. 

Július 1-jétől nemcsak a vil-
lamos energia drágult meg, ha-
nem az ugyanezen időpontban 
alkalmazott, magasabb jövedéki 
adókulcs okán a dohányfélesé-
gek, a cigaretták árai is. Ez cso-
magonként 20–50 banis drágu-
lást jelent. 

Megkezdődött az üdülési 
csúcsszezon is, és ennek is meg-
van a vonzata a vendéglátó-ipari 
szolgáltatások tekintetében. Ez 
pedig abban testesül meg, hogy 
az elmúlt hétvégétől számos üdü-
lőtelepen, mindenekelőtt a ten-
gerpartiak esetében, megdrágul-

tak a szolgáltatások, el egészen 
30-50 százalékkal. Ez vonatkozik 
a szállodai és a vendéglői szolgál-
tatásokra is. 

Van azonban egy jó hírünk 
is: július 1-jétől a mobiltelefon-
szolgáltatások esetében csökken 

a roaming-díjszabás. Telefonbe-
szélgetések tekintetében mint-
egy 27 százalékkal, az SMS-
továbbítás pedig 17 százalékkal. 
A helyi beszélgetések, illetve 
SMS-küldés díjszabásai azonban 
nem változnak.
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Beiktatták hivatalába Hargita 
Megye Tanácsának újraválasz-
tott elnökét. A tegnap kora dél-
után tartott eskütételt követően 
Borboly Csaba az elmúlt négy 
év munkáját értékelte, terveit 
ismertette az eseményen részt-
vevőkkel.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egyházi méltóságok, önkor-
mányzati képviselők és az 
alprefektus jelenlété ben ik-

tatták be tegnap délután Borboly 
Csabát, Hargita Megye Tanácsá-
nak újraválasztott elnökét. A hi-
vatali eskü letétele után elsőként 
Octavian Condrat alprefektus 
gratulált az újraválasztott és fris-
sen beiktatott megyeitanács-el-
nöknek, elmondva, bízik a to-
vábbi közös együttműködésben 
a prefektusi hivatal és a megyei 
tanács között. 

– Levonható a következtetés 
az elmúlt négy év munkájáról: 
nagyon sokat fejlődött a megye, 
ezen az úton kell tovább haladni, 
az adottságok, természeti erőfor-

rások hatékony kihasználásával – 
mondta az alprefektus.

A második elnöki mandátu-
mát kezdő Borboly Csaba szerint 
új időszak következik, amelynek 

célt kell adni, s amelyben folytat-
ni kell az elkezdett munkát.

– Köszönöm a támogatóknak 
a bizalmat, a munkaközösségnek 
és a kampányban résztvevőknek a 

kitartást, ugyanakkor köszönöm 
a történelmi egyházak képviselői-
nek a szolidaritást és az együtt-
működést. Számos lehetőséget 
tudtunk a megyébe behozni, de 
olyan korlátokba is ütköztünk, 
mint a nehéz gazdasági helyzet, 
az uniós pénzek nehéz és körül-
ményes lehívása, akadtak példák 
feljelentésekre, vizsgálódásokra 
is. Ezekből a hibákból okulni 
kell, ezeknek a tanulságát levon-
va kell a munkát újraszervezni. A 
kampányban mondhatni köny-
nyű dolgunk volt, hiszen négy év 
munkáját kellett felmutatnunk. 
Köszönetet mondok azoknak, 
akik részt vettek a közös munká-
ban, ami itt nem ér véget, hanem 
tovább folytatódik – mondta el 
ünnepi beszédében a beiktatást 
követően Borboly Csaba, Hargi-
ta Megye Tanácsának újraválasz-
tott elnöke.

Hozzáfűzte: „Csapatmunká-
ra van szükség, ezért kérek min-
denkit, hogy segítsen a kitűzött 
célokat megvalósítani”.

– Az elkövetkező négy évben 
is lesznek nehezebb időszakok, 

amit végig kell csinálni a fejlődés 
érdekében. A megye életében, a 
kétharmados többségnek kö-
szönhetően az RMDSZ felelős 
megbízatást kapott. Kiemelten 
szeretnénk a helyi polgármeste-
reket, tanácsokat eredményes, 
összehangolt munkára ösztö-
nözni, odafigyelni a közösség-
építésre, kulturális életre, fej-
leszteni a karitatív és szociális 
szolgáltatásokat, együttműköd-
ni a történelmi egyházakkal, 
ugyanakkor folytatni kell az 
elkezdett munkát a mezőgaz-
daság, a turizmus és az oktatás 
területén is. Jó hangulat, törő-
dés, egymásra figyelés, kicsiről a 
nagyra jutás azok a kulcsszavak, 
amelyekben összefoglalnám a 
célkitűzéseinket – hangsúlyozta 
Borboly.

Az ünnepi beszédet köve-
tően Tamás József római ka-
tolikus püspök, Antal Zoltán 
udvarhelyszéki református es-
peres és Simó Sándor unitárius 
esperes köszöntőbeszédükben 
Isten áldását kérték a megyeita-
nács-elnök munkájára.

Borboly második mandátumát kezdi a megye élén fotó: balázs árpád

„Az egymást erősítő hAtásokAt kell támogAtni”

Beiktatták Borboly Csabát

társadalom

Körkép
100 kWh árA 51,53 lej lesz Az eddigi 48,90 lejjel szemben

Megdrágult a villanyáram, de nem csak…

Villanyórák. Differenciált árak fotó: balázs árpád
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A nyári balesetek egyik leggyako-
ribb formája a vízbe fulladás, az 
áldozatok között pedig nem ritkák 
a kisgyermekek sem. A vízparti 
nyaralásoknál a megérkezés utá-
ni napon következik be a balese-
tek többsége. Mire kell figyelniük 
a szülőknek?

A vízbe fulladásos balese-
tek többsége természetes 
vizekhez, elsősorban fo-

lyókhoz, bányatavakhoz köthető, 
de markánsan növekszik az otthoni 
kerti medencékben, felfújható me-
dencékben, kerti tavakban bekövet-
kező balesetek száma. A gyerekek 
között a vízbefúlás leggyakoribb 
halálos áldozatai az 5 év alattiak, 
és a túlélők is súlyos agykárosodást 
szenvedhetnek.

Kicsiknek a pár centis víz
is veszélyes 
Az otthoni balesetek elsősorban 

a kisbabákat érintik, akik akár né-
hány centis vízben is elmerülhetnek. 
„Egy lavór, egy vödör is elég a tragé-
diához egy olyan kicsi esetében, aki 
épp csak fel tud kapaszkodni. Elég, 
ha megcsúszik, arccal előre esik, vi-
zet nyel, és nem tud felemelkedni. 
Ezért a kicsiket ne hagyjuk karhossz-
nál nagyobb távolságban, és ez igaz 
a fürdőkádra is” – mondja dr. Páll 
Gabriella, a magyarországi Orszá-
gos Gyermekegészségügyi Intézet 
(OGYEI) baleset-megelőzéssel fog-
lalkozó orvosa. 

Nagyobb gyerekek, serdülők 
esetében a balesetek hátterében már 
sokszor áll az alkohol, illetve egyéb 
tudatmódosító szerek. A serdülő és 
fiatal felnőtt fiúkat kockázatválla-
lóbb magatartás jellemzi, így a vízi 
balesetet elszenvedők között négy-
szer több a fiú, mint a lány.

Már 1–3 éves kor között
ajánlott az úszásoktatás
– Az Amerikai Gyermekgyógyá-

szati Akadémia ajánlása szerint már 
az 1–3 éves kor közötti úszásoktatás 
igazoltan csökkenti a vízbefúlás koc-
kázatát, a gyermek vízbiztonságát 
ugyanis számottevően növeli. 

Az amerikai gyermekgyógyá-
szok nem ajánlják a felfújható kar-
úszó használatát sem, mert hamis 
biztonságérzetet nyújt mind a szü-
lőnek, mind a gyereknek. – A szülő 
tévesen azt gondolja, hogy a karúszó 
védelmet nyújt, kevésbé figyel úszni 
nem tudó gyermekére, pedig ez nem 
vízi biztonságot adó eszköz. A vízbe 
merülést csak a mentőmellény képes 
megakadályozni.

A szakember szerint az úszógu-
mi szintén nem nyújt biztonságot. 
Nagyon jó arra, hogy a szülőnek ne 
kelljen a gyereket a vízben a karjában 
tartania, de egyedül hagyni az úszó-
gumit viselő gyermeket nem szabad. 

Fontos az is, hogy egy idegen 
vizet mindig a szülő térképezzen fel 
először, ő győződjön meg először a 
vízmélységről, illetve hogy milyen 
ütemben mélyül a víz. – A vízparti 
nyaralások alkalmával bekövetkező 
fulladásos gyermekbalesetek dön-
tő többsége a megérkezés után egy 
napon belül következik be, mivel a 

szülők a kipakolással vannak elfog-
lalva, a gyermekek pedig magukban, 
felnőtt irányítása nélkül mennek a 
vízbe – mondja a doktornő.

A mentés fortélyai
– Ha természetes vízben merül 

alá a gyerek, fontos, hogy úszni na-
gyon jól tudó, lehetőleg mentésben 
jártas felnőtt induljon mentésére. 
Sokan nincsenek rá felkészülve, 
hogy a fuldokló nincs a mentőre 
tekintettel, kapálózásával könnyen 
őt is a víz alá nyomja. Ezért a men-
tőnek óvatosan kell a fuldokló alá 
feküdnie, és miközben mindketten 
a hátukon fekszenek, kell a part felé 
közelítenie vele. Ha a víz alá merülő 
gyerek eszméleténél van, ajánlot-
tabb inkább tárgyat nyújtani felé, 
amellyel könnyebb a mentőnek őt 
kifelé húznia, így elkerülhető, hogy 
egy helyett két áldozata legyen a 
balesetnek – mondja dr. Páll Gab-
riella. A partra húzás után meg kell 
vizsgálni az alámerült gyerek életje-
lenségeit. Ha életben van, stabil ol-
dalfekvésbe kell helyezni, és a men-
tők kiérkezéséig törölközőbe, meleg 
plédbe kell csavarni.

Négy perc van 
az újraélesztésre
Ha a gyermek nem lélegzik, 

haladéktalanul meg kell kezdeni az 
újraélesztést. Segíteni leginkább az 

első négy-öt percben lehet, utána 
megkezdődik az agysejtek tömeges 
pusztulása. Ennyi idő alatt viszont a 
mentők jellemzően nem érnek ki. 

Az eszméletét vesztett nagyobb 
gyerek vagy felnőtt esetében is elő-
ször is meg kell vizsgálni, hogy léleg-
zik-e. Ha nem, akkor a mellkasra, a 
szegycsont alsó részére gyakorolt 30 
nyomást követően a gyerek fejét hát-
ra hajtva két befújást kell alkalmazni 
vagy az orrba, vagy a szájba, miköz-
ben értelemszerűen vagy a száját, 
vagy az orrát be kell zárni. A lényeg, 
hogy a levegő biztosan a tüdejébe 
jusson, ne szökjön el útközben. Ezt 
követheti újabb 30 mellkasnyomás, 
majd újabb két befújás, egészen 
addig, amíg a segítség megérkezik. 
Csecsemők esetében annyi az elté-
rés, hogy öt befújással kezdődik a 
mentés, és mivel az ő arcuk még any-
nyira kicsi, a befújás tulajdonképpen 
egyszerre megy az orrba és a szájba. 
Majd náluk is mellkasnyomás követ-
kezik.

A hirtelen szívhalál a gyerekek-
re nem igazán jellemző, de ettől 
még rájuk is igaz, hogy felhevült 
testtel nem ajánlott vízbe ugrani. A 
hirtelen hideg víz gyors vérnyomás-
emelkedést okoz, extrém reakciókat 
válthat ki, amely szív- és érrendszeri 
betegeknél hirtelen szívhalált okoz-
hat. A gyors lehűlés végtaggörcsöket 
is előidézhet. (origo.hu)
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hirdetés

Amerikai kutatók követéses vizs-
gálatukban számszerűsítették, 
hogy hány lépést kellene meg-
tenniük az egyébként kevés 
testmozgást végző embereknek 
ahhoz, hogy érdemben csök-
kentsék a cukorbetegség kiala-
kulásának kockázatát: kiderült, 
hogy aki naponta 7800 lépésnél 
többet tesz meg, annál a legki-
sebb a kockázat.

Csökkenti a cukorbetegség 
kockázatát a testmozgás 
– ezt a tényt már korábbi 

tanulmányok is alátámasztották. 
Arra azonban kevés adat van, hogy 
azok, akik egyébként nem trénin-
geznek, naponta mennyit járnak, 
hány lépést tesznek meg – magya-
rázta Amanda Fretts kutatásvezető, 
a seattle-i Washington Egyetem 
munkatársa.

Az öt éven át tartó követéses 
vizsgálatba több mint 1800 embert 
vontak be, akik vállalták, hogy egy 
héten át egész nap lépésszámlálót 
használnak a tanulmány kezdete-
kor, hogy így mérjék fel szokásos ak-
tivitásukat. A résztvevők valameny-
nyien az amerikai őslakosok közül 
kerültek ki, Arizona, Oklahoma, 
Észak- és Dél-Dakota közösségei-
ből. Korábbi felmérések szerint az 
ott élők fizikai aktivitása igen kicsi, 
és sok közöttük a cukorbeteg.

Miközben az ajánlások szerint 
naponta legalább 10 ezer lépést 

kellene megtenni egészségünk 
fenntartása érdekében, a mérések 
azt mutatták, hogy a résztvevők 
negyede 3500 lépésnél is keve-
sebbet tett meg, míg fele 7800 lé-
pésnél kevesebbet. Ezer lépés kö-
rülbelül 800 méter járásnak felel 
meg, 7800 lépés tehát körülbelül 
6,2 kilométer.

A vizsgálatba bevont emberek 
közül senki nem volt cukorbeteg 
a tanulmány kezdetén, az öt év 
elteltével 243 embernél (a részt-
vevők 13,5 százaléka) találtak di-
abéteszt. Az elemzésből kiderült, 
hogy a legkisebb aktivitású cso-
portba tartozó emberek 17 száza-
lékánál alakult ki cukorbetegség, 
míg azok közül, akik legalább 
3500 lépést megtettek naponta, 
ez az arány csak 12 százalék volt.

Minden egyéb tényezőt (pél-
dául kor, dohányzás) is figyelembe 
véve a kutatók úgy találták, hogy 
a napi 7800 lépésnél többet járó 
embereknél 29 százalékkal kisebb 
kockázattal fejlődik ki diabétesz, 
mint a 3500 lépésnél kevesebbet 
járóknál.

Elképzelhető, hogy a járás 
nem közvetlenül csökkenti a cu-
korbetegség kockázatát, hanem 
áttételesen, például azáltal, hogy 
megelőzi a súlygyarapodást, amely 
a diabétesz egyik kockázati ténye-
zője – vélik a kutatók a Diabetes 
Care című cukorbetegséggel fog-
lalkozó szaklapban. 

Tudósok sikeresen azonosították 
azt a gént, amely a paradicsomok 
ízetlenségét okozó folyamat hát-
terében áll. A felfedezés a remé-
nyek szerint a hagyományos pa-
radicsomok ízét és tulajdonságait 
tökéletesen visszaadó új fajták 
elterjedéséhez vezethet majd.

Komolyan foglalkoztatja 
a szakembereket a töké-
letes ízű paradicsom lét-

rehozása: korábban már megta-
lálták a pompás íz előállításának 
tudományos receptjét, nemrég 
pedig rájöttek arra, hogy milyen 
folyamat okozza a kereskedelmi 
forgalomban tömegcikként kap-
ható paradicsomok ízetlenségét.

A Kaliforniai Egyetem nö-
vénybiológusainak vezetésével 
végzett kutatás rámutatott arra, 
hogy a jelenségért olyan moleku-
láris változások tehetők felelőssé, 
amelyek a paradicsom „egyenle-
tes érését”, idézik elő.

A paradicsomtermelők évtize-
dek óta olyan fajtákat termeszte-
nek, amelyek érés előtt egyenle-
tesen világoszöld színűek: így az 
érett termés is mindenhol azonos 
színű lesz, ráadásul egyszerre lehet 
szüretelni. Az egy időben szedhe-
tő, szinte egyforma paradicsomok 
ugyan nagyszerűen mutatnak a 

boltok polcain, ám a külcsínnek 
nagy ára van, mégpedig az ízetlen-
ség. Az egyenletes érést biztosító  
molekuláris folyamatok ugyanis 
gátolják a paradicsom édességét 
adó cukrok szintézisét – derül ki 
a Science tudományos folyóirat 
cikkéből. A felfedezéstől a szak-
emberek azt remélik, hogy nem-
sokára nagyüzemi méretekben is 
lehetővé válik a hagyományos faj-
tákra ízben és színben is hasonlító 
paradicsomok előállítása.

Egy lavór víz is ElEgEndő lEhEt a tragédiához

Mit ér a karúszó és az úszógumi?
amErikai tanulmány

Lépések a diabétesz ellen

Ízletesebb paradicsomokat 
ígérnek

hargitanépe

 illusztráció
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Középiskolai, főiskolai
A 2012-es esztendei kö-

zépiskolai végzettek a 
munkaerő -elhelyezési 

ügynökségeknél jelentkezhet-
nek annak érdekében, hogy 
munkahelyet kereső személy-
ként jegyezzék be őket, ami elő-
zetes és kötelező feltétele annak, 
hogy munkanélküli segélyre 
jogosultakká váljanak. Erre a 
jelentkezésre a június 1. és júli-
us 29. közötti időszakban van 
lehetőségük. A törvényes előírá-
sok értelmében a végzősöknek a 
tanulmányaik befejezésétől 60 
napon belül kell jelentkezniük, 
június 1-jétől számítva, függetle-
nül attól, hogy sikeresen érettsé-
giznek-e vagy sem. Azért június 
1-jétől számítódik ez az interval-
lum, mert a tanügyminisztérium 
2011/4292-es rendelete értel-
mében a végzős osztályok utol-
só tanítási napja 2012. június 1. 
Mindez a középiskolai végző-
sökre vonatkozik. Abban az eset-
ben, ha közülük vannak olyanok 
is, akiknek pótvizsgázniuk kell 
vagy nem zárták le egyes tantár-
gyakból, akkor a pótvizsga idő-
pontjától számított 60 napon 
belül kell jelentkezniük. Ugyan-
akkor ebben az esetben az adott 
iskolának igazolást kell kibocsá-
tania, amelyben fel kell tüntetni 
a sikeres pótvizsga időpontját. 

Nyilvántartásba vételük vé-
gett a végzősöknek a követke-
ző aktákat kell benyújtaniuk: 
személyazonossági igazolvány 
fénymásolata és eredetije; szüle-
tési bizonyítvány fénymásolata 
és eredetije; tanulmányi okirat 
(iskolai végzettségi igazolás, 
érettségi bizonylat vagy diplo-
ma) fénymásolata és eredetije, 
az igazolás esetében abból ki kell 
tűnjön, hogy az utolsó tanítási 
nap június 1-je volt; családor-
vos által kibocsátott bizonylat, 
amelyben fel kell tüntetni, hogy 
az adott személy munkaképes-e 
vagy sem; boríték típusú irattar-
tó. 

Hangsúlyozzuk: abban az 
esetben, ha a középiskolai vég-
zettnek nem sikerül az érettsé-
gi vizsgája (függetlenül attól, 
hogy jelentkezett-e a vizsgára 
vagy sem), ugyancsak jogosult 
a nyilvántartásba vételre a lak-
helyéhez legközelebb eső mun-
kaerő-ügynökségnél, a már em-
lített június 1.–július 29. közöt-
ti időszakban. Amennyiben egy 

végzős sikeresen teszi le az érett-
ségi vizsgát, a nyilvántartásba 
vétel végett, ugyancsak a június 
1.–július 29. közötti időszakban 
kell jelentkeznie, lévén, hogy ő 
végzősnek tekinthető attól az 
időponttól, amikor befejezte 
tanulmányait és lezárt minden 
tantárgyból. 

A fenti helyzetek vala-
melyikében található végzős 
amennyiben nem jelentkezik 
nyilvántartásba vétel végett jú-
nius 1.–július 29. között, akkor 
továbbra is jogosult olyan sze-
mélyként történő bejegyzésére, 
aki munkahelyet keres, de nem 
lesz jogosult a munkanélkü-
li segélyre. Pontosítandó az is, 
hogy a fent felsorolt előírások 
összhangban vannak az oktatási 
intézmények azon kötelezettsé-
gével, miszerint a tanulmányok 
befejezésétől számított 15 na-
pon belül ki kell bocsátaniuk 
a tanulmányi bizonylatot még 
akkor is, ha azon időpontig még 
nem ismeretesek az érettségi 
vizsga eredményei. 

A főiskolai végzősök eseté-
ben az a hatvannapos időinter-
vallum, amely keretében be kell 
jegyeztessék magukat a  munka-
erő-elhelyezési ügynökségeknél, 
az utolsó tanulmányi év befe-
jezésétől vagy az államvizsga 
időpontjától számítandó (ha 
az érintett személy a tanulmá-
nyainak befejezésétől számított 
12 hónapon belül sikeresen ál-
lamvizsgázik). Tekintettel arra, 
hogy senki sem lehet biztos ab-
ban, hogy sikeresen teszi-e le az 
államvizsgát, az illetékesek azt 
ajánlják a Hargita megyei lak-
helyű főiskolai végzősöknek, 
hogy kérelmezzék a főiskolai 
végzettségi bizonylatot (még 
abban az estben is, ha nem ke-
rült sor az államvizsgára) azon-
nal a tanulmányaik befejezése 
után, és jegyeztessék be magu-
kat a lakhelyükhöz legközelebb 
található munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél a tanulmányok 
befejezése időpontjától számí-
tott 60 napon belül. Kivételt 
képeznek azok a fiatalok, akiket 
nem zártak le minden tantárgy-
ból, és a szeptemberi pótvizsgai 
szesszióban kell vizsgára állniuk, 
akik esetében a 60 napos időin-
tervallum a sikeres pótvizsga 
időpontjától számítandó, s ezt 
az időpontot fel kell tüntetni a 

főiskolai intézmény által kibo-
csátott bizonylatban. 

Hangsúlyozandó: amennyi-
ben az államvizsgára nem kerül 
sor 12 hónapon belül, és az adott 
személy a tanulmányai befejezé-
sének időpontjától számított 60 
napon belül nem jegyeztette be 
magát, akkor elveszíti munka-
nélküli-segélyi jogosultságát, de 
haszonélvezője lehet, amennyi-
ben nyilvántartásba veteti magát 
a Hargita Megyei Munkaerő-el-
helyező Ügynökségnél, a mun-
kahely-elfoglalást ösztönző, va-
lamint ingyenes szakképesítési 
szolgáltatásoknak. A főiskolai 
végzősök esetében is hangsú-
lyoznunk  kell, hogy a fentebb 
felsorolt előírások összhangban 
vannak a főiskolai intézmények 
azon kötelezettségeivel, hogy a 
tanulmányok befejezésétől szá-
mított 12 hónapon belül ki kell 
bocsássák a tanulmányi bizony-
latokat. 

Mindazon végzősök, akik 
nyilvántartásba vétel végett be-
jegyeztetik magukat munka-
helykeresés céljából, a követke-
zőkre jogosultak:

– ingyenes tanácsadás, tá-
jékoztatás és közvetítés, illetve 
tanácsadási segélynyújtás saját 
vállalkozás indítása végett;

– ingyenes szakmai átképzés, 
beleértve a közszállítási bérletet 
is;

– a végzősöket megillető 
munkába állási 500 lejes prémi-
um, amennyiben a végzés idő-
pontjától számított 12 hónapon 
belül munkába áll (csak akkor, 
ha a lakhelyétől több mint 50 
kilométerre lévő helységben áll 
munkába, és csak akkor, ha az 
illető személy munkanélküli se-
gély haszonélvezője, vagy akkor, 
ha munkába állás okán megvál-
tozik állandó lakhelye is).

Ugyanakkor a végzősök tá-
mogatása végett a munkaerő-
elhelyezési ügynökségek szub-
venciót nyújtanak azoknak a 
munkáltatóknak, akik a tanul-
mányaik befejezésétől számított 
12 hónapos intervallumon belül 
végzősöket alkalmaznak (füg-
getlenül attól, hogy azok része-
sülnek-e vagy sem munkanélküli 
segélyben). Ennek a szubvenció-
nak a kvantuma differenciált a 
tanulmányi szint függvényében: 

– 500 lej/hónap szakiskolai 
végzősök esetében;

 hirdetések

ROMÁNIA
HARGITA MEGYE
MEGYEITANÁCS-ELNÖK

2012/888-as elnöki rendelet
Hargita Megye Tanácsa alakuló ülésének összehívásáról

Hargita Megye Tanácsának elnöke

– figyelembe véve a Helyi Közigazgatási Vezérigaz-
gatóság, Kancellária 13335/2012. számú szakvélemé-
nyezését;

– az utólagosan módosított és kiegészített, újraközzé-
tett 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 8^1 
cikkének (1) bekezdése, a 104. Cikk (1) bekezdése és (3) 
bekezdésének a) pontja, valamint a 106. cikk (1) bekezdése 
alapján meghozza az alábbi 

ELNÖKI RENDELETET:

1. cikk – Összehívja Hargita Megye Tanácsa alakuló 
ülését 2012. július 4-én 13,00 órára, a megyei önkormány-
zat székhelyének protokolltermébe. Az alakuló ülés napi-
rendtervezete a következő:

1. Határozattervezet a Jogérvényesítési Bizottság meg-
választásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök
2. Határozattervezet a megyei tanácsosok mandátumá-

nak jogérvényesítéséről;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök
3. A jogérvényesített mandátummal rendelkező megyei 

tanácsosok eskütétele;
4. Határozattervezet Hargita Megye Tanácsa törvényes 

megalakulásának megállapításáról;
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök
5. Hargita Megye Tanácsa szakbizottságainak megala-

kulása;
6. Határozattervezet a bizottságok megnevezésének 

és számának, valamint a szakbizottságok tagjai számának 
meghatározásáról;

Kezdeményező: Borboly Csaba elnök
7. A szakbizottságok vezetésének bemutatása.
Kezdeményező: Borboly Csaba elnök

Az RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.
– Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 4. szám –

a csődbe ment LAURA Kft. (Zetelaka 1315. szám) jogi 
felszámolói minőségében nyilvános árverést szervez az 
adós vagyonállományát képező ingóság értékesítésére:

 kazán, kikiáltási ár – 1680,50 lej;
 Atmos kazán, kikiáltási ár – 2353,00 lej.

Az árverésre 2012. július 6-án 13 órakor kerül sor az 
RVA MUREŞ INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. 
székhelyén (Marosvásárhely, G-ral Gh. Avramescu utca 
4. szám) és megismétlődik ugyanazon órában pénteki 
napokon (hivatalos ünnepnapok kivételével) az ingóság 
eladásáig. 

Az árverésen részt vehetnek azok a jogi és/vagy ma-
gánszemélyek, akik befizetik a kikiáltási ár 10%-át ké-
pező részvételi garanciát, valamint a részvételi díjat leg-
alább 1 nappal az árverés időpontja előtt, 14 óráig.

Bővebb felvilágosítás a 0265–269700, 
0265–261019 vagy a 0745–146096-os telefonszámokon. 

> Nekimehet az EU a hitelminősí-
tőknek. Vizsgálatot indított az Európai 
Unió nemrégiben alakult közös tőkepiaci 
felügyelete, az ESMA a három globális te-
vékenységű hitelminősítő banki minősíté-
seinek ügyében, az utóbbi időszak tömeges 
bankleminősítései nyomán, írta tegnap a 
Financial Times. Steven Maijoor, az ESMA 
elnöke a londoni gazdasági napilapnak el-
mondta: a vizsgálat célja annak kiderítése, 
hogy a Standard & Poor’s, a Fitch Ratings 
és a Moody’s Investors Service megfelelően 
pontos és átlátható módszerekkel értéke-
li-e a bankokat. A Moody’s a múlt hónap 
végén egyszerre tizenöt globális nagybank 

kockázati osztályzatait rontotta, a fenye-
gető globális tőkepiaci kockázatokkal 
indokolva a döntést. A leminősítés olyan 
bankóriások besorolásait érintette, mint a 
Bank of America, a Citigroup, a Goldman 
Sachs, a JP Morgan, a Crédit Suisse, a UBS, 
a BNP Paribas, a Crédit Agricole, a Société 
Générale, a Deutsche Bank, a Royal Bank 
of Canada, a Royal Bank of Scotland, a 
Morgan Stanley, a Barclays és az HSBC. 
A Moody’s néhány nappal később egy-
szerre huszonnyolc spanyol bank hosszú 
futamidejű adósság- és betéti besorolását 
rontotta, azzal a véleményével indokolva a 
lépést, hogy gyengül Spanyolország szuve-

rén hitelképessége, és ez hat a bankok adós-
profiljára is. A Standard & Poor’s tavaly év 
végén ugyancsak leminősített tizenötöt a 
világ legnagyobb bankjai közül, saját bank-
minősítési módszertanának módosítása 
nyomán. Maijoor a Financial Timesnak 
kijelentette: az ilyen tömeges banki lemi-
nősítések „aggodalmat keltenek” azzal 
kapcsolatban, hogy a hitelminősítőknek 
megvannak-e „a kellő analitikai erőforrá-
saik és szakértelmük”. Az ESMA vezetője 
szerint a „blokkminősítések” – vagyis az 
egyszerre sok bankot érintő lépések – sem 
jelenthetnek indokot arra, hogy a hitelmi-
nősítők kevesebb időt szánjanak az értéke-

lés elvégzésére; az ilyen esetekben is fontos, 
hogy a cégek minden egyes minősítés so-
rán azonos figyelmet fordítsanak a részle-
tekre és az elemzésre. Maijoor hangsúlyoz-
ta, az ESMA nem kívánja befolyásolni a 
konkrét minősítéseket, és nem vezet be 
korlátozásokat a hitelminősítők által alkal-
mazott módszertanra, csak azt kéri, hogy 
döntéseiknek „legyen gazdasági értelme és 
logikája”. A Financial Times felidézi, hogy 
a három nagy nemzetközi hitelminősítőt 
bírálatok érték, mert a pénzügyi válság 
előtt kedvező értékeléseket adtak egyes 
strukturált befektetési termékekről és az 
ezeket forgalmazó bankokról.hí

rf
ol

ya
m

hargitanépe



– 600 lej/hónap középiskolai 
végzettek esetében (függetlenül 
attól, hogy van-e vagy nincs érett-
ségi diplomájuk), valamint azon 
főiskolai végzettek esetében, akik-
nek nincs államvizsgájuk;

– 750 lej/hónap államvizsgá-
val rendelkező főiskolai végzettek 
esetében.

A szóban forgó szubvenci-
ót 12 hónapon át folyósítják 

az egyezmény aláírásától szá-
mítva, a munkáltató pedig arra 
kötelezett, hogy ebben az idő-
szakban ne bontsa fel a mun-
kaszerződést, már amennyiben 
erre nem teremtenek jogalapot 
a Munkatörvénykönyvnek az 
alkalmazottra vonatkozó elő-
írásai. (Így például nem bont-
ható fel a munkaszerződés 
átszervezés okán vagy a felek 

megegyezése révén stb.) Július 
7-ig a végzősöknek lehetőségük 
van telefonon programáltatni 
magukat a nyilvántartásba vétel 
céljából, s ilyenképpen elejét le-
het venni az idővesztegetésnek. 
A programálás végett a helyi 
ügynökségekhez kell fordulni, 
azok telefonszámai megtalálha-
tók a www.harghita.anofm.ro 
honlapon. (X)
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végzősök figyelmébe

> Egyre több román és görög céget je-
gyeznek be Bulgáriában. Folyamatosan nő 
azon vállalatok száma, amelyek átköltözte-
tik székhelyüket Bulgáriába, és ezentúl ott 
adóznak. A szófiai Országos Adóügyi Ha-
tóság adatai szerint a Romániából érkezett 
vállalatok száma 50 százalékkal, a Görög-
országból származó cégeké 75 százalékkal 
nőtt az elmúlt időszakban. A Bloomberg 
által készített jelentés szerint a migráció okai 
az alacsonyabb adók és illetékek, valamint a 
bolgár valuta stabilitása. Pénzügyi elemzők 
szerint az is hozzájárul a szomszédos ország 
megbízható imázsának kialakulásához, 
hogy sikerült a pénzügyi válság nagy részét 

nemzetközi hitelek és mentőcsomagok nél-
kül átvészelnie, az államadósság pedig csu-
pán a nemzeti össztermék 16 százaléka. Míg 
2010-ben 272 román tőkével rendelkező, de 
Bulgáriában bejegyzett vállalat volt, addig 
most 401 ilyen cég van.

> 560 millió euróval csökkent június-
ban a jegybank valutatartaléka. A jegybank 
(BNR) valutatartaléka júniusban közel 560 
millió euróval csökkent, így ennek szintje 
a múlt hónap végére 32,96 milliárd euróra 
apadt. A hónap folyamán 2,796 milliárd 
euró ment ki a jegybanktól, többek között 
a hitelintézetek kötelező tartalékráta-mó-

dosításának, illetve a hitelrészletek és 
kamatok törlesztésének következtében. 
A jegybankhoz az idei év júniusában 
2,237 milliárd euró folyt be. Május 31-

én a BNR valutatartaléka 33,519 milli-
árd eurót tett ki. Az aranytartalék 103,7 
tonnán maradt, ez a jelenlegi árakon szá-
molva 4,161 milliárd eurót ér.

hargitanépe
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Az RVA Mureş Insolvency Specialists S.P.R.L.
– Marosvásárhely Gh. Avrămescu u. 4. szám –

a Varság 493. házszám alatti székhelyű Bagzos Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi az adós vagyonállo-
mányába tartozó következő javak ingóság árverésen történő eladását: 

– Lada Niva személygépkocsi – kikiáltási ár: 3820 lej.
A kikiáltási ár nem foglalja magában az áfát.
Az árverésre a jogi felszámoló székhelyén kerül sor 2012. július 6-án 13 órakor és azt megismétlik hetente a 

pénteki napokon ugyanazon az órában a javak értékesítéséig.
Az árverésen részt vehetnek azon jogi és/vagy magánszemélyek, akik az árverést megelőző napig (15 óráig) 

befizetik a kikiáltási ár 10 százalékát képező részvételi garanciát, a részvételi illetéket és bejelentik részvételi szán-
dékukat.

A részvételi garanciát készpénzben kell befizetni, a jogi felszámoló székhelyén. 
Bővebb felvilágosítás a 0265–261019-es és a 0745–146096-os telefonszámokon.

táRSAdALoMBIztoSítáS

A területi adó ha tó
ságnál kell fizetni

Július 2-től egyes személyi, illetve adófizetői kategóriák 
esetében a társadalombiztosítási hozzájárulások ügykeze-
lése átkerül az országos Adóügynökség hatáskörébe. Ez 
azt jelenti, hogy az érintettek adatbázisa átkerül a terüle-
tileg illetékes adóhatóságokhoz, azokhoz kell majd benyúj-
taniuk a fizetéskötelezettségi bevallásukat és azoknál kerül 
sor a társadalombiztosítási, valamint az egészségbiztosítá-
si hozzájárulások befizetésére.

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Az érintett kategóriák soraiba tartoznak mindazon sze-
mélyek, akik független tevékenységből valósítanak meg 
jövedelmet. Ezek közé tartoznak a családi vállalkozások 

tagjai, az engedélyezett magánszemélyek, az egyéni vállalkozók, 
a szabadfoglalkozásúak, valamint azon személyek, akik szerzői 
jogdíjból realizálnak jövedelmet, s akik jövedelmi adóját az egy-
szerűsített számviteli adatok alapján állapítják meg. Azok, akik 
eddig is szerepeltek az adatbázisban, illetve társadalombiztosítási 
hozzájárulás fizetésére voltak kötelezettek, hivatalból átkerülnek 
az adóhatóság illetékességébe, és ezentúl oda kell majd befizetni-
ük a hozzájárulásokat. Van egy kivétel is: azok az érintett magán-
személyek, akik a július 1-jét megelőző időszakban jövedelmet 
realizáltak, s annak alapján kötelezettek voltak a társadalombiz-
tosítási hozzájárulások fizetésére, de ezen kötelezettségüknek 
nem tettek eleget, azoknak a nyilatkozatot a biztosítóházhoz kell 
benyújtaniuk arra az időszakra. Azok, akik július 1-jét követően 
jegyeztetik be magukat vállalkozásként, illetve kezdik meg a te-
vékenységüket, annak időpontjától számított 15 napon belül be 
kell nyújtsanak a megvalósítandó jövedelemre vonatkozó nyilat-
kozaton túl egy másabb nyilatkozatot is. A köznyugdíj-rendszer-
ben biztosított jövedelemre vonatkozó nyilatkozatról van szó, 
az úgynevezett 600-as űrlapról, amelyről az Országos Adó-
ügynökség és az Országos Nyugdíjpénztár 2012/874/221-es 
közös rendelete rendelkezik. Az egészségügyi biztosításra vo-
natkozóan a területileg illetékes adóhatóságok bocsátanak ki 
majd befizetési kötelezettségi végzést. A 610-es, illetve a 622-es 
formanyomtatványokról van szó. 

Az ügykezelés átvétele okán ma még szünetel az állami kincs-
tárnál a magánszemélyek esetében az ügyfélfogadás. A lakhely 
szerint illetékes kincstári kirendeltségnél kell befizetni vagy át-
utalni. Az átutalás a társadalombiztosítási hozzájárulás esetében a 
következő folyószámlákra történik: Csíkszeredai Kincstár RO94 
TREZ35122210312XXXXX, Székelyudvarhelyi Kincstár: 
RO19 TREZ35222210312XXXXX, Gyergyószentmiklósi 
Kincstár: RO41TREZ35322210312XXXXX, Maroshévízi 
Kincstár: RO63TREZ35422210312XXXXX.  

Az egészségbiztosítási hozzájárulás esetében: Csíkszeredai 
Kincstár: RO81TREZ3512621050302XXX, Szé kely ud var-
helyi Kincstár: RO56TREZ3522621050302XXX, Gyergyó-
szent miklósi Kincstár: RO31TREZ3532621050302XXX, 
Ma ros hévízi Kincstár: RO06TREZ3542621050302XXX. A 
befizetés előtt az érintett adófizetőnek jelentkeznie kell a terüle-
tileg illetékes adóhivatalnál. 

Végezetül, de nem utolsósorban: emlékeztetnénk arra, 
hogy a július 1-jétől hatályba lépett előírások értelmében 
azok a személyek, akik nem realizálnak semminemű jöve-
delmet, biztosítási jogállásuk elnyerése érdekében kötele-
zettek lettek az egészségbiztosítási hozzájárulás fizetésére. 
Az ilyen esetekben a kiszámítási alap az országos garantált 
minimális bruttó bér. 

 hirdetések
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Egerben edzőtáboroztak a focisok
A Hargita Megyei Labdarúgó-
egyesület szervezésében a 
megyei ifjúsági válogatottak 
(U17 és U15) június 28.–július 
1. között Egerben közös felké-
szülésen vettek részt a Heves 
megyei ifi labdarúgókkal. Az 
edzőtábor végén egy-egy ba-
rátságos mérkőzésre is sor ke-
rült a két megye válogatottjai 
között. A kisebbek vereséget 
szenvedtek, míg a nagyobbak 
könnyed győzelmet arattak.

Négynapos magyarorszá-
gi edzőtáborban vettek 
részt Hargita megye 

U15-ös és U17-es labdarúgó-
válogatottjai. A Heves Megyei 
Labdarúgó-szövetség és a Hargi-
ta Megyei Labdarúgó-egyesület 
együttműködéseként jött létre 
a pár napos találkozó. A múlt 
esztendőben a Heves megye-
iek érkeztek Csíkszeredába és 
Székelyudvarhelyre, idén pedig a 
Hargita megyei válogatottak men-
tek Egerbe. A két megye labdarú-
gó-egyesületei 2010-től ápolnak 
testvérkapcsolatot. 

A két labdarúgó-válogatott 
játékosai az egész megye terüle-
téről kerültek ki (Maroshévíz, 
Gyer gyó szent miklós, Balán bá nya, 
Csík sze re da, Szentegy há za, Szé-
kely udvarhely, Szé kelyke reszt úr), 
akiket edzők, vezetők, valamint 
3 játékvezető is elkísért a kiszál-
lásra. Az edzőtáborban a szakmai 
kapcsolatok ápolásán túl a szóra-
kozásra is hangsúlyt fektettek a 
szervezők. 

A kiutazást Hargita Megye 
Tanácsa is támogatta a Sportklub 
Egyesületén keresztül, átvállalva 
az utazás költségeit.

A válogatottak eredményei: 
He ves megye U15 – Hargita me-
gye U15 3–1 /a megyei gólszerző: 
Szász Ákos/; Heves megye U17 – 
Hargita megye U17 1–6 /a me-
gyei gólszerzők: Csűrös Attila, 
Fodor Tamás 2-2, Pál Norbert és 
Grădinariu Benjamin 1-1/.

> Vízilabda. Másodikként végzett a 
magyar férfi-vízilabdaválogatott az olaszor-
szági Cosenzában rendezett nyolccsapatos 
tornán, miután a vasárnap esti döntőben ki-
kapott két góllal Montenegró legjobbjaitól. 
Eredmények: a csoportban: Magyarország – 
Szerbia 7–5, Magyarország – Kanada 13–7; 
az elődöntőben: Magyarország – Olaszor-
szág 10–7; a döntőben: Montenegró – Ma-
gyarország 10–8. A végeredmény: 1. Monte-
negró, 2. Magyarország, 3. Olaszország, 4. 
Szerbia, 5. Ausztrália, 6. Kanada, 7. Görög-
ország, 8. Kazahsztán. A nyolc csapat közül 
egyedül Kanada válogatottja nem lesz ott a 
londoni olimpián.

> CFR. Az olasz másodosztályú Bre-
sciától távozó Vass Ádám három évre aláírt 
a román bajnok Kolozsvári CFR labda-
rúgó-együtteséhez. Az elmúlt hetekben a 
CSZKA Szófiával hírbe hozott középpá-
lyásra még orvosi vizsgálat vár Kolozsvá-
ron. A 23 éves Vass a klub nyolcadik nyári 
érkezője Sepsi László, Mário Felgueiras, 
Ciprian Deac, Ivo Pinto, Diogo Valente, 
Ionut Rada (kölcsönből vissza) és Edimar 
(kölcsönből vissza) után. A ferencvárosi 
nevelésű, 16 évesen a Stoke Cityhez kerülő 
Vass Ádám 25-szörös U-válogatott, a fel-
nőtt nemzeti csapatban pedig 2006 és 2008 
között 11 alkalommal szerepelt. Az olasz 

élvonalban és másodosztályban 134-szer 
játszott a Bresciában, és négy gólt szerzett.

> London 2012. Utolsóként Kanada 
kvalifikálta magát a londoni olimpia női ko-
sárlabdatornájára. A törökországi ötkarikás 
selejtezőről öt válogatott szerzett kvótát. A 
negyeddöntő győztesei már ünnepelhettek, 
hiszen megváltották a londoni repülőjegyü-
ket, a négy vesztes viszont tovább harcolt 
az egyetlen megmaradt helyért. Az utolsó 
meccsen Kanada és Japán csapott össze, és 
a juharlevelesek 71–63-ra nyertek. A női 
kosárlabdatorna résztvevői: Nagy-Britannia 
(rendezőként), Amerikai Egyesült Államok, 

Oroszország, Kína, Ausztrália, Brazília, An-
gola, Horvátország, Csehország, Törökor-
szág, Franciaország és Kanada.

> Hollandia. Ruud Gullit, az 1988-
ban Európa-bajnok holland válogatott 
csapatkapitánya szerint ő ideális megoldás 
lenne a Bert van Marwijk lemondása mi-
att megüresedő holland szövetségi kapitá-
nyi posztra. Mindeközben Guus Hiddink 
és Ronald Koeman megerősítette, hogy 
egyikük sem szeretne jelenleg holland ka-
pitány lenni, sőt Koeman szerint Gullitot 
kellene kinevezni, mert ő képes volna a 
holland válogatottat kezelni.hí
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Csűrös Attila (jobbra) kivette részét csapata sikeréből  Fotó: heol.hu

A székelyudvarhelyi kosaras kislányok becsülettel helytálltak Brassóban

hargitanépe

A DUnărEánAk nEM kELLEtt A MOL LigA

Hét vagy nyolc csapat lesz

székELyUDvArHELyi kOsárLAbDA

Helytálltak  
a vendoros lányok

brassó adott otthont az U10-es 
lány- és fiú-kosárlabdabajnok-
ságok döntőinek. A lányok baj-
nokságába 23 csapat nevezett 
be, köztük a székelyudvarhelyi 
Vendor is, akik végül az előkelő 
10. helyen zártak.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Egy hét leforgása alatt bo-
nyolították le Brassóban az 
U10-es lány és fiú országos 

bajnokságokat. A lányoknál 23 
csapat, míg a fiúknál 74 csapat je-
lentkezett.

A lányok mezőnyében indult 
a Székelyudvarhelyi Vendor csa-
pata is. A Vass Imre vezényelte 
udvarhelyi lányok összesen ki-
lenc mérkőzést játszottak a torna 
alatt. A csoportkörben három 
találkozón ugyanannyi győzelmet 
arattak, és továbbjutottak a leg-
jobb 16 közé. Itt a gárdákat újabb 
csoportokra osztották. A Vendor 
többek között összekerült a ké-
sőbbi bajnokkal, a LPS Araddal 
is. Ebben a csoportkörben végül 
a harmadikok lettek, és a 9–16. 
helyért kellett játsszanak. Végül 
a 10. helyen zártak. Érdekesség, 
hogy a 9. helyért vívott találko-
zón a lányok attól a Nagybányai 
BC Olimpictől kaptak ki, akikkel 

már korábban két alkalommal is 
találkoztak, és mindkétszer le-
győzték. A bajnokságban részt 
vett a Gyergyószentmiklósi ISK 
lány- és fiúcsapata is. A lányoknál 
az ISK a 21., míg a fiúk a 65. he-
lyen zártak.

A Székelyudvarhelyi Vendor 
csapata ezúton is köszöni a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal támogatását.

Eredmények
Csoportmérkőzések: Vendor – 

Nagyszebeni ISK 11–10, Vendor 
– Gyergyószentmiklósi ISK 50–
25, Vendor – Nagybányai BC 
Olimpic 31–28.

A leg jobb 16 között: Vendor 
– ACS Dan Dacian Bukarest 
17–20, Vendor – LPS Arad 17–
20, Vendor – Nagybányai BC 
Olimpic 32–29.

A 9–16. helyért: Vendor 
– BC Valbon Arad 21–10, 
Vendor – Konstancai ISK I. 
31–21, Vendor – Nagybányai 
BC Olimpic 24–29.

A Székelyudvarhelyi Vendor 
csapata: Barta Barbara, Nagy 
Nóra, Tobiás Hanga, Siklódi Esz-
ter, Kelemen Kriszta, Farkas Iza-
bella, Kovács Ágnes, Szabó Kin-
cső, Csomor Ágnes, Szőke Dóra, 
Ferenci Cintia. Edző: Vass Imre.

négy magyar, egy szlovákiai és 
két vagy három romániai csa-
pat alkotja ősztől a jégkorong 
MOL Ligát, a steaua részvétele 
holnap dől el – derült ki a so-
rozat szervezői és résztvevői 
által tegnap budapesten tartott 
ülésén. Noha a Galaci Dunărea 
csatlakozásával egyetértettek 
a magyarországi csapatok is a 
tegnapi ülésen, a klub vezető-
sége az utolsó pillanatban még-
sem kért a MOL Ligából.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Komolytalan, dilettáns tár-
saság, s még ők csodálkoz-
nak, hogy nem fejlődik a 

román hoki – fakadt ki az ülést 
követően Tánczos Barna, mi után 
a Galaci Dunărea lemondta a 
jégkorong MOL Liga-részvételt. 
A Román Jégkorongszövetség 
(RJSZ) elnöke lapunknak el-
mondta, a Dunărea főszponzo-

ra Bécsből utazott Budapestre, 
hogy meggyőzze a magyarországi 
csapatokat a Duna-parti gárda 
felvételéről. – Miután hosszú tár-
gyalást követően a magyarországi 
csapatok elfogadták a Dunărea 
jelentkezését, Mihai Brandabur 
klubigazgató felhívott telefonon 
és közölte, mégsem akarnak a 
MOL Ligában indulni. Komoly-
talan társaság, ezek nem segítik, 
hanem visszahúzzák a román 
hokit a fejlődésben – nyilatkozta 
lapunknak Tánczos.

A szövetség elnöke ugyan-
akkor közölte, a Steaua 48 óra 
haladékot kapott arra, hogy vég-
legesen eldöntse: indul vagy sem 
ősztől a MOL Ligában. – Arra 
sem méltatták a MOL Liga tagja-
it, hogy megjelenjenek az ülésen. 
Telefonon hívogattak, George 
Boroi (a CSA Steaua elnöke – 
szerk. megj.) szerint kevés az esély 
arra, hogy a bukarestiek elindulja-
nak ősztől a sorozatban – mondta 

a RJSZ elnöke. Hozzátette, tudo-
mása szerint nem túl jó a kapcso-
lat a Steaua elnöke és a jégkorong-
szakosztály vezetősége között.

Az ülésen kiderült, a Partizan 
Belgrád nem tudja vállalni a Liga 
feltételeit, a HC 38 Máriatölgyes 
(Dubnica) számára pedig a szlovák 
szakszövetség nem adta meg az in-
dulási jogot. Így egyelőre a HSC 
Csíkszereda, a Brassói Corona, 
a Dab.Docler, a Miskolci Jeges-
medvék, a Ferencváros, az Újpest 
és az Érsekújvár MOL Liában 
való indulása biztos, a Steaua hol-
nap estig dönti el, tagja lesz-e a 
román–magyar–szlovák nemzet-
közi nyílt jégkorongbajnokságnak. 
– A MOL Liga vezetése a buka-
restieknek adott határidő letelte 
után hozza nyilvánosságra a soro-
zat 2012–2013-as versenynaptárát 
– nyilatkozta lapunknak Tánczos 
Barna. A szövetségi elnök elmond-
ta, a hazai versenynaptárat a Steaua 
válasza után kezdik el kidolgozni.



lakás

KIADÓ kétszobás lakás. Telefon: 
0755–082530.

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

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Te
lefon: 0745–079589.

ELADÓ Csíkszentimrén, a Pálszeg 
174. szám alatti családi ház, mellék
épülettel. Irányár 22 000 euró, alkud
ható. Telefon: 0745–508916.

ELADÓ II. emeleti, igényesen ki
alakított háromszobás tömbházlakás 
Csíkszereda, Szív utca 12. szám alatt. 
Központi fűtés, beépített teraszok, 2 
db WC, garázs, pince. Telefon: 0741–
359674.

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb
házlakás Csíkszeredában, a Fenyő utca 
11/B szám alatt. Ár megegyezés alap
ján. Telefon: 0743–663781. (22182)

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

VÁSÁROLNÉK házat vagy telket 
Fitódban, Szentléleken vagy Mindszen
ten reális áron. Telefon: 0724–526356. 
(22176)

ELADÓ bútorozott, erkélyes gar
zonlakás a Tudor negyedben. Telefon: 
0740–059965.

ELADÓ Csíkszeredában központi 
fekvésű, I. emeleti, 4 szobás tömb
ház la kás saját hőközponttal. Telefon: 
0744–558686. (22098)

ELADÓ Csíkszentléleken újonnan 
épített faház 14 ár közművesített te
rülettel. Telefon: 0742–076598 és 
0742–668958.

telek

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

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

jármű

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

vegyes

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

Eladó jó vérvonalú kilenchetes 
magyar kuvasz nőstény kiskutyák kö
telező oltásokkal ellátva, egészségügyi 
könyvecskével. Irányár 150 euró. Tele
fon: 0745–283044.

ELADÓ Deutz Fhare traktor garan
ciával, ekével, kultivátorral. Telefon: 
0722–342429, 0749–155155.

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

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

ELADÓ egy 150 les házi készí
tésű, vastag falú vízkazán, jutányos 
áron. Telefon: 0723–688681.

Eladó búza, kukorica, 0,70 lej/kg. 
Telefon: 0755–402152.

ELADÓ kürtőskalácssütő. Telefon: 
0746–107408.

szolgáltatás

Az ECO CSÍK Kft. ügyfelei tudomá
sára hozza, hogy július 1jei kezdéssel 
az Eco Csík Kft. által kibocsátott szám
lákat kifizethetik a Gál Sándorszobor 
mögött, a Decemberi forradalom utca 
17. szám alatti pénztárnál.

Használt külföldi traktorok és 
más mezőgazdasági gépek, élelmi
szeripari gépek, haszongépjárművek 
(teherautók), kishaszongépjármű
vek megvásárlását, behozatalát és 
ügyintézését VÁLLALOM igény sze
rint. Telefon: 0749–155155, este: 
0266–312312.

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

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK indul
nak lakberendező, virágkötő, ren
dezvényszervezés, marketing és rek
lámszerkesztés szakon. Érdeklődni: 
0726–082352, jakab.ildiko@yahoo.
com címen.

állás

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 15ig,  Csík
szereda, Brassói út 9/A szám alá 
(a MOL benzinkút mellett). Telefon: 
0744–563880. 

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

megemlékezés

Vágyunk állni szívszorongva 
sírhalmod tövén, 
állni hajtott fővel mozdulatlanul, 
írott néma kővel szólni szótlanul. 

(Dsida Jenő)

Kegyelettel és fájó szívvel emlé
kezünk 2007. július 4re,

BAKÓ LÁSZLÓ
tanár

halálának ötödik évfordulóján. A meg
emlékező szentmise 2012. július 4én 
19 órától lesz Csíkszeredában, a Millen
niumitemplomban. Nyugodjál béké
ben. Bánatos felesége és hozzátartozói, 
Csíkszereda, Csíkdánfalva.

elhalálozás

Hirdetések

Fájdalommal tu-
datjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, 
nagyapa, testvér, ro-
kon és jó barát,

MEZEI LAJOS

életének 67. évében türelemmel 
viselt betegség után 2012. július 
1-jén elhunyt. Temetése július 
4-én, szerdán 10 órakor lesz a 
csíkmadarasi ravatalozóból. Nyu-
galma legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.

Küzdöttél, de már nem lehet, 
a csend ölel át és a szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfelednek, 
örökké él, akit nagyon szerettek!

Szívünk mély fáj-
dalmával, de Isten aka-
ratában megnyugodva 
tudatjuk mindazokkal, 
akik ismerték és sze-
rették, hogy a szeretett 
férj, édesapa, nagytata, testvér, 
nagybácsi, rokon és jó barát,

CSÍKI JÓZSEF
férfifodrász

életének 73., házasságának 48. 
évében rövid szenvedés után 2012. 
július 1-jén szerettei által körülvé-
ve csendesen eltávozott. 

„Az életed ajándék volt, s egyre 
erősödő szeretet maradt utánad.” 

Drága halottunk földi maradványait 
2012. július 4-én 13 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. Szí-
vünkben hálával, szeretettel, mély 
fájdalommal búcsúzunk. Feleséged, 
gyerekeid, unokáid és testvéred.

Nem az a fájdalom, 
melytől könnyes lesz a szem, 
hanem amelyet 
szívünkben hordozunk 
egy életen át, csendesen.

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, déd-
nagymama, rokon és szomszéd,

özv. KETESDI DÉNESNÉ
szül. Szakács Rozália

életének 86. évében türelemmel vi-
selt betegség után 2012. július 1-jén 
csendben elhunyt. Temetése július 
3-án 13 órakor lesz a Kalász negyedi 
temetőben. Részvétnyilvánítást a 
temetés előtt egy órával fogadunk. 
Nyugalma legyen csendes, emléke 
áldott! A gyászoló család.
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Épületgépészeti cég
tapasztalattal rendelkező 
ANYAGBESZERZŐT 

ALKALMAZ. 

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

A XINDEX ECO Kft.
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT alkalmaz.

Az építőmérnök feladata lesz:
 a kivitelezési munkák előkészítése, helyszíni irányítása, ellenőrzése;
 építési naplók vezetése;
 alvállalkozók irányítása, munkabiztonsági, minőségirányítási  

elvárások betartatása;
 ütemtervek nyomon követése.

Elvárások:
 építőmérnöki diploma;
 munkairányítói tapasztalat;
 kivitelezésben szerzett tapasztalat;
 nagyfokú mobilitás;
 AutoCAD, Word, Excel ismerete;
 B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal a xindexsrl@yahoo.com e-mail címre. 
Bővebb információ a 0727–887878-as telefonszámon.

A brassói B. Art Kft. 
a Székelykeresztúron létesítendő 
fotovoltaikus park és annak beke-
rítése (telekkönyvi szám: 51328) 
urbanisztikai zonális terv (PUZ) 
címzetese értesíti az érdekelteket a 
terv kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók 
Székelykeresztúr Polgármesteri 
Hivatalának székhelyére, Szabad-
ság utca 27. szám és a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyére, Márton Áron 
utca 43. szám. 

A Brassói B. Art Kft.
a Székelykeresztúron létesítendő 
fotovoltaikus park és annak beke-
rítése (telekkönyvi szám: 50486) 
urbanisztikai zonális terv (PUZ) 
címzetese értesíti az érdekelteket a 
terv kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók 
Székelykeresztúr Polgármesteri 
Hivatalának székhelyére, Szabad-
ság utca 27. szám és a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökség székhelyére, Márton Áron 
utca 43. szám. Magyarországi cég 

térkő lerakásához értő 
kőműveseket  

(2-3 személy) keres 
budapesti munkapontra 

és ácsokat 
lenti munkapontra. 

Érdeklődni 9–20 óra  
között a 0744–769983-as 

telefonszámon.

Csíkszereda Önkormányzata 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az Ivóvízhálózat bővítése 
Zsögödfürdőn című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség eseti elbírálás alapján 2012. június 26-án döntéstervezetet hozott (nem 
szükséges a környezeti hatástanulmány és a természetvédelmi hatásvizsgá-
lat elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, vala-
mint a http:/apmhr.anpm.ro. internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetés-
től számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökséghez (fax: 0266–310 041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

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

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

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

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



Második alkalommal rendezik 
meg holnaptól vasárnapig a 
Nemzetközi Kerékpáros-szövet-
ség (UCI) versenynaptárában 
2.2-es szorzóval szereplő Szeben 
Körversenyt, melyen a Tusnad 
Cycling Team is részt vesz. A ren-
dezők közleménye szerint a ran-
gos viadalon huszonöt csapat és 
összesen 161 kerékpáros indul 
majd, a verseny össztávja 434,55 
kilométer lesz. Az öt szakaszból 
álló körverseny két napja is he-
gyi befutóval zárul.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Újabb rangos nemzetközi 
kerékpárverseny kezdődik 
holnap, melyen a csíksze-

redai Tusnad Cycling Team is részt 
vesz. A Szeben Körversenyre máso-
dik alkalommal kerül sor, a viadal 
az elmúlt évhez hasonlóan idén is 
2.2-es szorzóval szerepel az UCI 
versenynaptárában. A versenyre 
huszonöt – ebből tíz kontinentális 

– csapat és összesen 161 kerékpáros 
nevezett, a szervezők öt szakaszt 
tartanak, a teljes versenytáv 434,55 
kilométert tesz ki.

A verseny holnap az egyéni 
időfutammal kezdődik, a 2,4 ki-
lométeres pályát Szeben törté-
nelmi központjában alakították 
ki. A 18 órakor kezdődő szakaszt 
a Digi Sport 1 élőben közvetíti. 
Csütörtökön a verseny leghosz-
szabb szakaszát teljesíti a mezőny, 
a Szeben–Szentágota–Felek–Disz-
nód–Szebenjuharos szakasz a ten-
gerszint fölött 1438 méteres magas-
ságban lévő üdülőtelepen ér vé-
get, a szakaszon három C és egy A 
kategóriás mászás lesz. Pénteken 
a Disznód–Szeben közötti 10,2 
kilométeres csapat-időfutamot 
rendezik, szombaton a Szeben–
Disznód– Cód–Szentág ota–
Bâlea-tó közötti 90,15 kilométer 
vár a mezőnyre, a szakasz során egy 
C, egy A és egy királykategóriás 
mászás lesz, utóbbi a Bâlea-tónál. A 
verseny vasárnap Szeben–Szelistye–
Zsinna–Kelnek–Szászszerdahely–

Szeben 146,25 kilométeres szakasz-
szal zárul. A viadal összdíjazása 25 
730 euró, ebből a győztes 1950, a 
legjobb sprinter, a legjobb mászó, 
a legjobb romániai, a legjobb U23 
és a pontverseny győztese 500-500 
eurót kap, a legjobb csapat pedig 
ezer euróval gazdagodhat. Érde-
kesség, hogy a szervezők csupán a 
doppingvizsgálatok eredményének 
közzététele után – 45 nappal a via-
dalt követően – fizetik ki.

A verseny útvonala inkább 
hegymenőknek kedvez a két hegyi 
befutó miatt is – ezen a vélemé-
nyen van a Tusnad Cycling Team 
vezéregyénisége. Novák Károly 
Eduárd lapunknak elmondta, a 
TCT felkészült a viadalra, és örül 
annak, hogy sok kerékpáros lesz a 
mezőnyben. – Csapatban és egyé-
niben is szeretnénk dobogóra áll-
ni, én meg a legjobb romániai ver-
senyzőnek járó trikót szeretném el-
hozni Szebenből – mondta a TCT 
sportolója. Novák a mezőnyt erős-
nek tartja, de szerinte könnyebb 
úgy versenyezni, ha száznál többen 
alkotják a bolyt.

A részt vevő csapatok
Románia: Tusnad Cycling 

Team, CS Otopeni, Mazicon Bu-
karest, Pro Cycling Geiger Team; 
Németország: Bike Aid Cycling 
Team, Matrix Racing Team, Team 
Roadsign–Brothers Bike; Auszt-
ria: Union Raiffeisen Radteam Ti-
rol, Rapso Kinittelfeld; Norvégia: 
Team Froy Trek, Oneco-Mesterhus 
Cycling Team; Bulgária: Nessebar, 
Hemus 1896 Troyan; Ukrajna: 
ISD–Lampre, Kolss; Lengyelor-
szág: TC Chrobry Felt Glogów; 
Szlovákia: CK Besztercebánya; 
Luxemburg: Differdange Magic 
Food; Olaszország: Team Cerone 
Rodman; Törökország: Konya 
Torku Sekerspor–Vivelo; Hollandia: 
Ruiter Dakkapellen Wielerteam; 
Magyarország: Close2 Carrera Gi-
Esse; Görögország: SP Tableware; 
Belgium: Telenet Fidea; Szerbia: 
válogatott.

A Tusnad Cycling Team Novák 
Károly Eduárd, Ternovsek Marcel, 
Matija Kvasina, Lovassy Krisztián, 
Sergiu Cioban, Alexander Braico, 
Evgeni Gerganov Balev összeállí-
tásban szerepel a Szeben Körver-
senyen.

Tegnap délután hazaérke-
zett a lengyel-ukrán közös 
rendezésű Európa-baj-

nokság vasárnapi döntőjében dia-
dalmaskodó, ezzel címét a futball-
történelemben először megvédő 
spanyol válogatott.

Madridban a repülőgépből ki-
lépve a csapatkapitány Iker Casillas 
emelte magasba az Eb-trófeát. Az 
együttes előbb János Károly király-
lyal találkozott, majd pedig nyitott 
tetejű buszon áthajtottak a városon 
egészen a Cibeles térig, és mintegy 
százezer drukkerrel együtt folytat-
ják az ünneplést.

A spanyolok vasárnap este 
4-0-ra kiütötték az olaszokat a ki-
jevi fináléban.

Torresé az Aranycipő
Bár elméletileg hat játékos 

megosztva lett az Eb gólkirálya, 
az Aranycipőt mégis Fernando 
Torres érdemelte ki hivatalo-
san, miután a spanyol játékos 
játszotta a legkevesebb percet 
az élen végzők közül, emellett 
pedig a döntőn kiosztott gól-
passza is a díj megnyerésére 
predesztinálta. 

EURO 2012
A góllövőlista végeredménye:
3 gólos: Balotelli (olasz), 

Dzagojev (orosz), Gomez (né-
met), Mandzukic (horvát), 
Ronaldo (portugál), Torres 
(spanyol)

A hatszoros győztes Roger 
Federer négy játszmá-
ban győzte le a belga 

Xavier Malisse-t a wimbledo-
ni nyílt teniszbajnokság hétfői 
nyolcaddöntőjében.

Négy játszmában, 7:6, 6:1, 
4:6, 6:3-ra nyert a harmadik 
helyen kiemelt Roger Federer 
a világranglista 75. helyén álló 
belga Xavier Malisse ellen az 
angol nyílt teniszbajnokság hét-
fői nyolcaddöntőjében. Az első 
szettben rövidítés döntött, amit 
a svájci 7-1-re hozott, a második 
játszmát pedig 24 perc alatt húz-
ta be. Ekkor úgy tűnt, Federer 

simán jut a legjobb nyolc közé, 
ám Malisse a harmadik szettben 
89%-ban szerzett pontot első 
szerváiból, így visszajött a mér-
kőzésbe. A negyedik játszmában 
azonban épp a fenti mutatóban 
esett vissza leginkább, emellett 
pedig a hálónál is gyakran hibá-
zott, így a világranglista harma-
dik helyezettje, Roger Federer 
lezárta a mérkőzést.

A volt svájci világelső a ne-
gyeddöntőben azzal az orosz Mi-
hail Juzsnyijjal találkozik, aki ma-
ratoni, több mint négyórás csatá-
ban 6:3, 5:7, 6:4, 6:7, 7:5-re győz-
te le az üzbég Denis Istomint.
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Nehéz verSeNy előTT A cSíki kerékpároSok

Kezdődik a Szeben Körverseny

Novák Károly eduárd és Matja Kvasina. Megnyernék a tCt-sek a szeben Körversenyt

Négy játszmában nyert a volt világelső Fotó: aFP

A spanyolok szövetségi és csapatkapitánya Fotó: Mti

Hazatértek a címvédő 
spanyolok

Roger Federer a legjobb 
nyolc közé jutott



Napról napra
szabadidő

programajánló

Asztalitenisz
A Sirály Mozgáskorlátozottak Egyesüle-

te negyedik alkalommal szervez nemzetközi 
asztalitenisz-versenyt szombaton és vasárnap a 
székelyudvarhelyi Fit Feel Szabadidőközpont-
ban. A rendezvényre minden érdeklődőt szíve-
sen látnak, nem csak mozgáskorlátozottakat.

KiSérŐ tábor
A szentegyházi Szent Gellért Alapítvány 

szombattól jövő keddig tartja önsegítő táborát  
kiskorú sérült gyermekek és szüleik számára. A 
KiSérŐ tábornak a Szent Gellért Alapítvány 
szelterszi háza ad otthont, érdeklődni, illetve 
jelentkezni György Idánál lehet a 0740–799 
581-es telefonszámon.

Babaúszás
Július 9–13. között babaúszó tábort szer-

veznek a székelyudvarhelyi Septimia Szabad-
időközpontban. A jelentkezők kétféle bérlet 
közül választhatnak: az ötnapos Csikóhal bér-
let 150 lejbe kerül, és magában foglalja a napi 
egyórás úszó foglalkozást, ezen felül egy alka-
lomra szóló, délelőtti kültéri medence és sószo-
ba-használatot. Az ötnapos Delfin bérlet ára 
pedig 275 lej, ami napi egyórás úszó foglalko-
zást, kültéri medence és sószoba-használatot, 
valamint ebédet foglal magában. Érdeklődni, 
illetve jelentkezni a 0746–026 464-os telefon-
számon lehet július 6-ig.

Tánctábor
Két hét múlva, azaz július 15–22. között 

szervezik Felsősófalván a XVIII. Székelyföldi 
Tánctábort. A programok között szerepel a 
székelyföldi és Kis-Küküllő menti tánccsopor-
tok és egyéni előadók bemutatója, kézműves 
foglalkozások, esténként táncház, szórakozta-
tó programok, illetve kirándulási lehetőségek. 
Érdeklődni, jelentkezni László Csabánál lehet 
a 0749–331 324-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

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

Trabi találkozó
A székelyudvarhelyi Trabant Klub he-

tedik alkalommal szervezi meg Trabant–
Wartburg találkozóját szombaton és va-
sárnap Zeteváralján. Szombaton 11 óra-
kor felvonulással kezdődik a rendezvény 
Székelyudvarhely utcáin, délután pedig 
a Trabantok és Wartburgok közül díjaz-

zák a legmesszebbről érkezőt, a közönség 
kedvencét, a legszebbet, a legcsúnyábbat, 
a legöregebbet, a legextrémebbet, ugyan-
akkor nem maradhat ki a közönség ked-
vence sem. A szervezők szeretettel várják 
a retroautók kedvelőit, a programokon a 
részvétel ingyenes.

Sokunknak a táp-
lálkozás csupán a 
létfenntartáshoz 

szükséges eszköz. Jó eset-
ben két egyszerű szabály-
hoz tartjuk magunkat: 
akkor eszünk, amikor 
éhesek vagyunk, és azt, 
ami ízlik. Minden egyes 
falattal sokmilliónyi kü-
lönböző molekulát jut-
tatunk a testünkbe. Ma 
már tudjuk, hogy táplál-
kozási szokásaink tuda-
tos megváltoztatásával 
és étrendünk szénhidrát-
tartalmának csökkentésével aktívan lép-
hetünk fel a rák és korunk többi rettegett 
civilizációs betegségeivel szemben, mint 
például a diabétesz, az Alzheimer-kór, a 
szív- és érrendszeri betegségek. A könyv 
részletesen elmagyarázza a rák kialaku-

lását, majd több mint 
száz egészséges reggeli-, 
ebéd- és vacsoraötlet, 
édes és ízletes desszer-
tek, rágcsálnivalók re-
ceptjét írja le. Elmondja, 
hogy miért olyan fontos 
a testmozgás, és milyen 
sporttal léphetünk fel a 
leghatékonyabban a rák 
ellen. A könnyen átte-
kinthető élelmiszer- és 
alapanyaglista megmu-
tatja, hogy melyek a 
legkedvezőbbek egészsé-
günk szempontjából.

A 200 oldalas, puha kötésű könyv 
megvásárolható az Árnika Könyves-
boltban

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos 
utca 16. szám, telefon: 0266–210 046, 
0751–103 915).

Az új rákellenes táplálkozás

ma

Kedd
Az év 185. napja, a hátralévő napok 

száma 181. Napnyugta ma 21.18-kor, 
napkelte holnap 5.21-kor. 

Isten éltesse 
Kornél és Soma nevű olvasóinkat, 

valamint mindazokat, akik ma ünneplik 
születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Kornél jelentése: 

somfa, szarv, míg a magyar eredetű 
Soma jelentése: som. 

Július 3-án történt 
1928. Az első színes televíziós adás 

Londonban. 
1993. Elhagyták Kuba területét az 

1962 óta Kubában állomásozó orosz ka-
tonai kiképződandár utolsó egységei is. 

1998. Csiang Cö-min kínai elnök 
Almatiban Nurszultan Nazarbajev ka-
zah államfővel aláírta a két ország ha-
tárvitáit megoldó megállapodást. 

Július 3-án született 
1803. Vetter Antal osztrák szárma-

zású császári tiszt, honvéd altábornagy 
1853. Joseffy Rafael magyar születé-

sű amerikai zongoraművész és zenepe-
dagógus 

1883. Franz Kafka prágai születésű 
német nyelvű író és elbeszélő, a XX. szá-
zad egyik legjelentősebb prózai újítója 

1883. Hüvös László szobrász 
1962. Tom Cruise amerikai filmszí-

nész 

Július 3-án halt meg 
1674. III. Eberhard Württembergi 

herceg, János Frigyes herceg fia 
1908. Joel Chandler Harris amerikai 

író 
1951. Tadeusz Borowski lengyel köl-

tő 
1966. Komáromy Pál operaénekes
1971. Jim Morrison amerikai 

rockzenész, a Doors együttes énekese 

www.parapista.com

para

– Maga milyen testmozgást végez?
– Néha csuklom...
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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:.....................................................
.............................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215 270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

Rejtélyes kőköröket találtak

A kőből kirakott, „szíriai Stonehenge”-
nek elnevezett formák 6-10 ezer éve-
sek lehetnek. Körben lerakott kövek 

mellett árokásásra utaló nyomokat és sírokat, 
síremlékeket is találtak kanadai régészek a Szír-
sivatagban. 

A rejtélyes alakzatokat „szíriai Stone-
henge”-nek nevezték el a Royal Ontario 
Museum (ROM) kutatói. Ugyanakkor azért 
hozzátette az eredmények értékeléséhez 
Robert Mason, a múzeum munkatársa, hogy 
nem a Stonehenge-ből ismert megalit formák-
ról van pontosan szó, inkább valamilyen rejté-
lyes rendszer szerint elrendezett kövekről.

A helyszínt még 2009-ben találták a Deir 
Mar Musa (Abesszíniai Szent Mózes) mo-
nostora közelében, 70-80 kilométerre északra 
a szíriai fővárostól, Damaszkusztól. Egyelőre 
nehéz lenne a furcsa elrendezésű struktúrák 
keletkezésének megértése, esetleges jelentésük 
megfejtése, hiszen a jelenlegi, Szírián belül 
dúló konfliktus akadályozza az archeológu-
sokat munkájuk folytatásában. Az ott talált 
kőeszközök alapján ugyanakkor a tudósok azt 
gondolják, hogy újkőkori (neolit) vagy korai 
bronzkori emlékekre bukkantak. Így a szíriai 
sivatag kőből kirakott formái 6-10 ezer évvel 

ezelőtti struktúrák lehetnek. Mason szerint a 
köveket úgy rakták le, hogy kiemelkedjenek a 
kopár tájból. Házak építésére vagy valamilyen 
tevékenység, foglalkozás folytatására nincs 
semmilyen nyom. Ha síremlékről van szó, ez 
Mason szerint szokatlan dolog lenne, hiszen 
a neolitikum idején az emberek ott temetkez-
tek, ahol éltek. Igaz, lehetne európai párhuza-
mokat találni a korból. Masont ez a formáció 
emlékezteti arra a koncepcióra, amely a neolit 
Európa rituális építményeinél sejlik fel. Esze-
rint az élők birodalmát, az „Élők Földjét” 
megkülönböztetik a holtak birodalmától, a 
„Halottak Földjétől”. De persze az sem kizárt 
a kanadaiak szerint, hogy egyszerűen idősza-
kos letelepedés nyomait hagyták maguk után 
a neolit népesség tagjai, és nagyon korlátozott 
volt az itt folytatott tevékenységük. 

A környéken egyébként egyetlen épület 
található: a 4. vagy az 5. században keletkezett 
monostor, amelyet 11-12. századi, keresztény 
tematikájú freskók díszítenek. A monostor 
Mason szerint egykor egy római őrtorony volt, 
amelyet egy földrengés részben lerombolt, de 
később újjáépítették. A régész akkor találta a 
neolit formációt, amikor római emlékek után 
kutatott a sivatagban.

eső után készítette: Péter Ágnes, CsíkszentmÁrton
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Száraz, forró levegő helyezkedik el a Kárpát-
medence felett, így folytatódik a hőség. A meleg-
fronttal együtt járó tünetek jelentkezhetnek az 
arra érzékenyeknél. 

Ötlete sem volt, hogy mit írjon. Me-
redten bámult az előtte virító üres Offi-
ce-dokumentumra. Időnként idegesen 
váltott át internetes böngészője megnyi-
tott ablakára, hogy ötletet merítsen vala-
miből, de a Facebook üzenőfalán is csak 
tóban úszó kiskacsákat, jóreggelt-üzene-
teket, egyesek által viccesnek gondolt, de 
már rég megunt képeket és tartalmakat 
látott. Keresgélni kezdett a megnyitott 
oldalak között, valamilyen érdekes cikk, 
írás iránt érdeklődve, amiről leírhatná a 
véleményét, de azok vagy már kivesézett 
hírek, vagy pedig számára érdektelen 
információhalmazok voltak. Beütötte a 
keresőbe kedvenc publicistája nevét, és is-
mét elolvasott tőle néhány frappáns írást, 
amit csak úgy osztogattak a közösségi ol-
dalakon a népek egymás között „olvasd 
el, nagyon jó” címszavak kíséretében. El-
keseredett, mert úgy gondolta, hogy ő so-
sem lesz ilyen jó publicista. A véleményét 

ki tudja nyilvánítani egy üveg sör mellett, 
legtöbbször mások nézőpontját, sztorijait 
hozva fel példaként.

Ez alatt döbbenten konstatálta, hogy 
ismét az internet furcsa, macskás képek-
kel teli zugába tévedt, tudtán kívül. Fel-
lépett kedvenc, filmeket összesítő oldalá-
ra, megnézte a legújabb mozis premierek 
állását, és közben valami maradandó 
film- vagy sorozatélményen gondolko-
dott, de semmi emlékezetes nem jutott 
eszébe. Dühösen összecsukta laptopját, 
és idegesen kezdett fel-alá járkálni a szo-
bában. Odament a könyvespolchoz, és 
fellapozott néhány könyvet. Ezt is ideje 
volna kiolvasnom! – gondolta, miköz-
ben visszahelyezte a polcra a betűrenge-
teget tartalmazó, összekötött papírhal-
mot. Hirtelen mintha megvilágosodott 
volna. Arcára mosoly ült ki, odalépett 
az íróasztalhoz, felnyitotta hordozható 
számítógépét, és írni kezdett…

Ihlet

              villanás n Tamás Attila
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