
SZÁMOK NYELVÉN A TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSRÓL

Csíkszereda az élvonalban
Nemrégiben érdekes és tanulságos felmérő jellegű jelentést készítettek a Közpolitikai Intézet 
(IPP) szakértői a településgazdálkodásra vonatkozóan. Az ország 41 megyeszékhelyét vették 
górcső alá, s a vizsgálódás tárgyát a főbb közszolgáltatások minősége és költségei képezték. 

Csíkszereda a leghatékonyabb polgármesteri hivatalok ranglistáján Nagybányát követően 
az előkelő második helyet foglalta el. > 5. oldal

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...
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      Sarány István
FENYÉD

Freskókat találtak
K ormánypénzből újítják fel 

a fenyédi katolikus temp-
lomot, a munkálatok során a 
templommal vélhetően egyidős 
freskók kerültek elő. Egyelőre 
kérdéses mennyit lehet ezekből 
megmenteni. Fenyéd község 
1763-ban, barokk stílus-
ban épült temploma tavaly 
esett át egy teljes külső fel-
újításon, idén a templombelsővel 
folytatják.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

A területi 
adó ha tó ságnál 

kell fi zetni
Július 2-től egyes személyi, illetve 

adó� zetői kategóriák esetében a 
társadalombiztosítási hozzájárulá-
sok ügykezelése átkerül az Orszá-
gos Adóügynökség hatáskörébe. Az 
érintettek adatbázisa átkerül a terü-
letileg illetékes adóhatóságokhoz, 
azokhoz kell majd benyújtaniuk 
a � zetéskötelezettségi be-
vallásukat és azoknál kerül 
sor a társadalombiztosítási, 
valamint az egészségbiztosítási hoz-
zájárulások be� zetésére.

43 Több kiránduló, 
mint természetjáró 6Beiktatták 

Borboly Csabát
Megdrágult a villanyáram, 
de nem csak…

HIRDETÉS

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4496
1 amerikai dollár USD 3,5208
100 magyar forint HUF 1,5580
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4433 Több kiránduló, 66Beiktatták Megdrágult a villanyáram, 

 hargitanépe 
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ZÁRÓVIZSGA VÉGEREDMÉNYE

Javult a helyzet
Tegnap közölték a nyolcadi-

kosok záróvizsgájának 
végleges eredményeit. A 
megóvott dolgozatok újra-
javítása után keveset módosultak 
a jegyek.

HÚSZ ÉVE

Borsos Miklós 
emlékét ápolják
Fennállásának huszadik év f or-

dulóját ünnepelte a gyergyó-
csomafalvi Borsos Miklós Művé-
szetéért Alapítvány. Az ese-
mény alkalmat adott arra, 
hogy az alapítvány eddigi 
tevékenységében résztvevők mér-
leget készítsenek. 
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 FOTÓ: SZÁSZ CSABA
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A csíkszeredai városháza. Górcső alatt a tevékenység FOTÓ: BALÁZS ÁRPÁD
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Körkép
társadalom

2. oldal |  2012. július 3., keddhargitanépe

Szervezés szempontjából rend-
ben zajlott tegnap az érettségi 
első írásbeli vizsgája. Egy diákot 
zártak ki, négy pedig speciális 
körülmények között vizsgázott. 
A tételsor harmadik feladata egy 
Eminescu-vers elemzése volt. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Csak jövő augusztusban áll-
hat érettségire az a diák, akit 
a székelykeresztúri Berde 

Mózes Unitárius Gimnáziumban 
kizártak a tegnapi vizsgáról, mert 
mobiltelefonjához csatlakoztatott 
fülhallgatóján kapott segítséget a té-
tel kidolgozásához. Ezt az egy esetet 
kivéve nem volt rendbontás a tegna-
pi vizsganapon. 2843 diák iratkozott 
be a vizsgára, közülük 80-an nem je-
lentek meg, így 2763-an írták meg 
dolgozataikat. Voltak különleges ese-
tek is: Csíkszeredában három disz-
lexiás és diszgráfiás diák vizsgázott 
külön teremben, ők diktálhatták a 
dolgozatukat egy nem román szakos 
tanárnak. Székelyudvarhelyen egy 
hallássérült lányt tart számon a vizs-
gabizottság, aki ugyanúgy vizsgázik, 
mint a többiek, számára a szervezési 
útmutatásokat közlik írásban.

A tegnap a román tételsorról 
Moraru Drăghici Dorina tanfel-
ügyelő elmondta, hogy mind az 
epikai, mind a lírai műfaj jelen volt 
a kérdések között. Az első feladat, 
amely egy ismeretlen szöveget tartal-
mazott, a magyar anyanyelvű diákok 
számára az ismeretlen szavak révén 
jelenthetett nehézséget. A kérdések 
az érettségi tételsor első feladatának 
megfelelőek voltak. Az érvelő fogal-
mazást kérő második feladat szintén 
megfelelt a tantervnek, egy Lucian 
Blaga-szöveg alapján az emberi mi-
voltról és a munkáról kellett írni. 
A harmadik feladat egy választott 
Eminescu-vers alapján kért esszét, te-
hát ez a feladat is megfelelt a tanterv 
követelményeinek. 

A diákok saját beállítottságuk 
szerint találták nehéznek, illetve 
könnyűnek a feladatokat. Akik 
szeretik a lírai műfajt, ezen belül 
Eminescu költészetét, azok könnyű-
szerrel választottak a tanult versek 
között. Moraru tanfelügyelő szerint 
viszont vannak olyan diákok, akik-
nek nehézséget jelent a verselemzés, 
számukra bonyolultabb volt a tegna-
pi tétel.

Ma magyar nyelv és irodalomból 
vizsgáznak az érettségizők.

Tegnap közölték a nyolcadikosok 
záróvizsgájának végleges ered-
ményeit. A megóvott dolgozatok 
újrajavítása után keveset módo-
sultak a jegyek.

T. É.

Amint arról már hírt ad-
tunk, Hargita megyében 
99 dolgozatot óvtak meg 

a nyolcadikosok záróvizsgája 
után: 44-et románból, 18-at ma-
gyarból és 37-et matematikából. 
A dolgozatok újrajavítása után 
34 dolgozatnak módosult a jegye, 
29-nek nőtt, ötnek viszont csök-
kent. A 29 dolgozat jobb jegye 
eredményeképp 26 tanulónak 
nőtt a vizsgán elért átlaga, ötnek 
pedig csökkent. A jegyek módosu-
lásával valamelyest változott egyes 
tantárgyakból is az átmenési arány: 
románból 48,30-ról 48,34-re, ma-
gyarból 92,60-ról 92,64-re, matema-
tikából pedig 42,32-ről 42,39-re. Így 

megyei szinten az átmenési arány 
61,38 százalék lett. 

Bár átmenési arányról beszé-
lünk, ezen a vizsgán megbukni nem 
lehetett, mindenkinek elért jegyéből 
– függetlenül attól, hogy az átmenő 
jegy-e vagy sem – és a négy év átlagá-
ból számítanak számtani középará-
nyost, ami alapján az opciók függvé-
nyében besorolják a középiskolába. 

Tízes átlagot egyetlen diák ért el, 
9–9,99 közötti átlagot 87-en kaptak. 
Nyolcas és kilences közötti jegyet ért 
el 261 diák, hetes és nyolcas közöt-
tit 444. Hatos és hetes közötti jegye 
volt 535 vizsgázónak, ugyanennyi-
nek négyes és ötös közötti. Ötös és 
hatos között volt 498 diák átlaga. 
409-en hármasnál nagyobb, de né-
gyesnél kisebb jegyet kaptak, 162-en 
kettes és hármas közötti jegyet, 42-
en pedig kettes alatti jegyet kaptak 
a három dolgozatra. A tanfelügye-
lőség honlapján megtekinthetők a 
záróvizsga végeredményei. 

KözEpEs nEhézségű érETTségiTéTEl

Eminescut írták
KörnyEzETi érTéKEK és gondoK diáKszEmmEl

Junior Rangerek fényképe

záróvizsgA végErEdményE

Keveset javult a helyzet

kék hírek

Két nyertes pályázatot összekap-
csolva sikerült széles körű prog-
ramot szervezni Alcsíkon a tér-
ség általános iskoláinak tanulói 
számára. A színes tevékenysé-
gek a környezettudatos nevelést, 
a kisrégió természeti értékeit, 
védelemre szoruló helyszíneinek 
megismerését, népszerűsítését 
szolgálták. Az elmúlt két hónap-
ban zajló programot az ACCEnT 
geoökológiai szervezet hozta 
tető alá.

HN-információ

Izgalmas, a környezettudatos ne-
velést, a térség természeti és épí-
tett értékeit népszerűsítő prog-

ramot szervezett a tusnádfürdői 
ACCENT GeoÖkológiai Szer-
vezet, az Alcsíki-medence Natura 
2000 övezet és a Sólyomkő Termé-
szetvédelmi terület gondnoka. A 
sokféle elméleti és gyakorlati foglal-
koztatást egyrészt a PolgárTárs Ala-
pítvány és a Trust for Civil Society 
in Central & Eastern Europe által 
támogatott „Környezettudatos lé-
pések az ember és természet harmo-
nikus együttéléséért” projektből, 
másrészt az ENSZ Globális Kör-
nyezetvédelmi Alapjának (Global 
Environment Facility – GEF) Kis-
projekt Programja (Small Grants 
Programm – SGP) keretében kiírt 
a „Partnerség a természetért” című 

sikeres pályázatból finanszírozták a 
szervezők

– A program alapvető célkitű-
zése a kisrégió természeti értékeinek 
megismertetése, a védett területekre 
környezetvédelmi szempontból ne-
gatívan ható aspektusok azonosítá-
sa volt, valamint ezek bemutatása a 
részt vevő diákok munkája nyomán 
a nagyközönségnek – fogalmazott 
Imecs István, a zöld egyesület bio-
lógusa.

Első lépésként a szervezők a ta-
nárok közreműködésével a környék 
általános iskoláiban 10–15 fős Ju-
nior Ranger (gyermekvadőr) csapa-
tokat alakítottak. A stílusosan zöld 
felsőbe, egyensapkába öltöztetett 
diákok iskolájukat, a helyi közös-
séget képviselve vettek részt a prog-
ram tevékenységein. A zöld akcióba 
bekapcsolódtak a csíkszentkirályi 
Vitos Mózes, a csíkszentimrei Arany 
János, a csíkszentsimoni Endes Jó-
zsef, a tusnádi Imets Fülöp Jákó, 
illetve a tusnádfürdői Jókai Mór 
általános iskolák. Kezdeti feladat-
ként minden csapatnak a saját tele-
pülésén és környékén fényképeznie 
kellett mindent, amit pozitívnak, 
negatívnak, természetvédelmi vagy 
építészeti örökségnek gondolt, il-
letve minden olyant, ami szerintük 
szerves részét képezi a településén 
élők hétköznapjainak. – Kíváncsiak 
voltunk, miként látják a saját kör-

nyezetüket, milyen értékrendjük és 
megítélésük van, hisz a lefotózott, 
általuk fontosnak talált témák ezt 
hűen tükrözik vissza – számoltak 
be a szervezők. Legtöbb fotón a víz, 
vizes élőhelyek, a borvízforrások, 
védett állatok és növények, temp-
lomok, kúriák, székely kapuk, a ha-
gyományos gazdálkodás tevékeny-
ségei szerepeltek. Negatív bemutat-
nivalóként főként a lépten-nyomon 
előbukkanó erdőirtások nyomait, a 
térséget elárasztó kommunális hul-
ladékot fényképezték a diákok. A 
fotókból a térség falvaiban bemuta-
tott vándorkiállítás állt össze, amely 
végül a tusnádfürdői városnapokon 
csúcsosodott ki, ahol a kinagyított 
képeket a zöldek sátránál több na-
pig szemlélhette a nagyközönség, 
de előbb a Szent Anna Ifjúsági Köz-
pontban találkát adtak egymásnak 
az alkotók, és kivetítéssel egybekö-
tött előadáson közösen elemezték a 
fényképeket.

– Beszédesek a fotók, hiszen 
a következő generáció értékrend-
jének kialakításában a jelenlegi 
generációnak van a legnagyobb fe-
lelőssége, ha pedig a fiatalság ennyi 
tényezőt felismer és fontosnak tart, 
akkor nekünk kötelességünk meg-
őrizni azokat számukra – véleke-
dett Imecs. A fényképeket az érdek-
lődők továbbra is megtekinthetik 
az alcsíki iskolákban.

A program részeként szakava-
tott idegenvezető kalauzolásával a 
Junior Rangerek meglátogatták a 
Tusnádfürdő közelében levő Só-
lyomkő Természetvédelmi terüle-
tet, amelynek a szervezők által ki-
alakított tanösvényei helyet kaptak 
az ország legjobb hét tanösvényéről 
készített katalógusban.

– Az akciósorozattal sikerült 
felkelteni az általános iskolák di-
ákjainak figyelmét az értékőrzés 
fontosságára, rávenni a gyerekeket 
arra, hogy aktívan részt vegyenek 
a környezetük természeti és épí-
tett értékeinek népszerűsítésében, 
valamint megőrzésében. A sikeren 
felbuzdulva igyekszünk majd foly-
tatni, megismételni a programot, 
remélhetően forrásokat is találunk 
– összegeztek a szervezők.

Érettségi vizsga. Tudásszintjük szerint minősítették a tételt fotó: balázs árpád / archív

Gyermekvadőrök. Zöld akció a csúcson  fotó: imecs istván

Baleset az alagútban. Egy ittas kerékpáros a járda-
szegélynek ütközött kerékpárjával a hét végén a Békás-
szorosban lévő közúti alagútban. A 78 éves damuki fér-
fi leheletében 0,26 mg/l alkoholt mutatott ki a szonda.

Hajtási nélkül vezette a forgalomból törölt mo-
torkerékpárt. Bűnvádi eljárást kezdeményezett a rend-
őrség egy 31 éves bélbori férfi ellen, akit a hét végén 
kaptak el, amint a falu között hajtási jogosítvány nélkül 
vezetett egy, a forgalomból törölt motorkerékpárt.

A patakban kötött ki. A Miklós-patakban kötött 
ki egy 24 éves korondi fiatalember, mert túl gyorsan 
próbált bevenni egy kanyart. A balesetben az autó 
egyik utasa súlyosan megsérült, további két utas köny-
nyebb sérüléseket szenvedett. A kár értéke 5000 lej.

Ütközés. Szentegyházáról Oklánd felé tartott egy 26 
éve oklándi gépkocsivezető, mikor Homoródalmáson 
áthaladva – a túlzott sebesség miatt – későn vette észre 
a szemből közeledő, szabályosan közlekedő autót, ütkö-

zött vele, majd nekicsapódott egy szabályosan parkoló 
autónak. A balesetben megsérült a gépkocsit vezető 26 
éves nő és 21 éves utasa. Az okozott kár 4000 lej.

Álló autónak hajtott. Álló autónak hajtott egy 
csíkszeredai kerékpáros nő a csíkszeredai Rét utcában. 
A 36 éves nő könnyeb sérüléseket szenvedett.

Részeg nő a volánnál. Balánbányán a járőrök 
szombaton, éjfél előtt pár perccel állítottak meg egy jár-
művet: a volánnál ülő 35 éves nő leheletében 0,85 mg/l 
alkoholt mutatott ki a szonda. A sofőr megtagadta a 
vérmintavételt. Ittas vezetésért és a mintavétel megta-
gadásáért kezdeményeztek eljárást ellene a rendőrök.

Kiskorú személyfuvarozó. Egy 14 éves gyer-
gyószentmiklósi legényke sofőrködött a hét végén: azt 
állította, hogy 20 éves és hajtásija van, és felajánlotta, 
hogy Gyergyószentmiklósról Csíkszenttamásra, onnan 
majd hazafuvarozza alkalmi megbízóit. Az ügy kivizsgá-
lása folyamatban van.



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.
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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 nyögvenye-
lősre, hanem az oktatási törvények is, így adódhatott, hogy 
ezekben a visszaszolgáltatott épületekben világi és egyházi 
oktatási intézmények működnek párhuzamosan, nem ke-
vés konfliktust gerjesztve az iskolák, tulajdonosok, fenntar-
tók, tanárok, diákok és szülők között.

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

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, ja-
vak visszaszolgáltatására az akarat. S mint megboldogult 
nagyanyám mondta: a sok nem akarásnak nyögés a vége!

A hatalom által szült bizonytalanságot nyög jük...

Bizonytalanság

      NézőpoNt n Sarány István

 hirdeTés

hargitanépe

A megyei törvényszék elnöke jelenlétében tette le a hivatali esküt

„Az egymást erősítő hAtásokAt kell támogAtni”

Beiktatták Borboly Csabát
Tánc lesz, a téren is. Az előző évek forgatókönyvéhez 
híven tervezik az idei Ezer Székely Leány Napja ünnepséget: jú-
lius 7-én, szombaton, a népviseletbe öltözött csoportok nem kell 
lemondjanak a Szabadság térre való bevonulásról, a város legna-
gyobb „színpada”, a Taps tér is várja a táncos lábúakat, a térren-
dezési munkálatokkal erről a helyszínről kivonul az építő. Noha 
a munkások elhagyták a teret, a hiányzó elemek – a padok fából 
készült része, a világítótestek – utólagos pótlása nem zavarja a 
szombaton itt gyülekező, közös táncra, viseletben beözönlő Ezer 
Székely Leány Napját ünneplőket – nyilatkozta lapunk megkeresé-
sére Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere.

Amint arról már beszámoltunk, az integrált városfejlesztés kere-
tében zajló térrendezési munkálatokat átcsoportosították a Temesvár 
sugárútnak a Romtelecom épülete és a Szabadság tér közötti szakaszá-
ra. Ezen a részen kell a szervezőknek jobban odafigyelniük, jelezte az 
alpolgármester, hogy az Alcsíkról érkező csoportok is akadály nélkül 
juthassanak el a Szabadság térre. szöveg: darvas beáta, fotó: balázs árpád
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100 kWh ára 51,53 lej lesz az eddigi 48,90 lejjel szemben

Megdrágult a villanyáram, de nem csak…

elektronikus receptek

Még nem készült fel minden patika

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.

Hivatalosan július elsejétől a 
hagyományos, kézzel írt recep-
tek helyett elektronikus módon 
kiállított ártámogatott vényeket 
kellene a betegeknek adjanak a 
családorvosok és szakorvosok, 
ám számukra az ehhez szüksé-
ges informatikai program csak 
tegnap délután vált elérhetővé. 
a patikák közül sem mindegyik-
nél működik még a rendszer.

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

Párhuzamosan használják az 
év végig a hagyományos, 
háromszínű receptekkel a 

július elsejétől bevezetett elektro-
nikus recepteket, így nem okozott 
fennakadást a betegellátásban, 
hogy tegnap délelőtt a családor-
vosok és szakorvosok nem ren-
delkeztek még az online recept-
íráshoz szükséges informatikai 
programmal.

Amint arról már több ízben 
is cikkeztünk, országszerte jú-
lius 1-jétől bevezették az elekt-
ronikus receptkiadást, ami azt 
jelenti, hogy a családorvosok és 
szakorvosok az eddigi, kézzel írt 

vények helyett online rendszer-
ben kiállított receptet adhatnak 
a betegnek. Tegnap délben a 
Hargita Megyei Egészségbizto-

sítási Pénztár vezérigazgatója, 
Duda Tihamér azt mondta, Bu-
karest biztosra ígérte, hogy a nap 
folyamán már letölthető lesz az 

orvosok számára szükséges in-
formatikai program az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár hon-
lapjáról.

Duda információi szerint a 
Hargita megyei patikák egy része 
még nem teremtette meg a felté-
teleit az elektronikus receptki-
adásnak, van, ahol az illető gyógy-
szertár informatikai szolgáltatója 
még nem végezte el a szükséges 
módosításokat, máshol pedig a 
recept beolvasásához szükséges 
szkenner hiányzik. Vannak vi-
szont már az új rendszer indításá-
ra teljesen felkészült gyógyszertá-
rak is, így ha egy beteg elektroni-
kus módon felírt receptet kap az 
orvosától, ha az egyik patikában 
nem is tudja kiváltani vele orvos-
ságait, a szomszédis gyógyszertár-
ban minden bizonnyal megteheti 
– mondta Duda Tihamér.

A megyei egészségbiztosítási 
pénztár egyébként egy telefonszá-
mot is közzétett, amelyen bárki 
érdeklődhet, akinek kérdése van 
az elektronikus recept kapcsán. 
A 0749–034841-es telefonszám 
naponta 8 és 20 óra között hívha-
tó, a honlapjukon pedig elérhető 
azoknak a kontaktszemélyeknek 
a neve illetve e-mail címe is, akik-
hez a szolgáltatók is fordulhatnak 
a felmerülő kérdéseikkel. 

Elektronikus recept feldolgozása. Még nem készült fel rá mindenki fotó: balázs árpád

Villanyórák. Differenciált árak fotó: balázs árpád
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számok nyelvén a településgazdálkodásról

Csíkszereda az élvonalban

hirdetés

nemrégiben érdekes és tanul-
ságos felmérő jellegű jelentést 
készítettek a közpolitikai Intézet 
(IPP) szakértői a településgazdál-
kodásra vonatkozóan. az ország 
41 megyeszékhelyét vették gór-
cső alá, s a vizsgálódás tárgyát a 
főbb közszolgáltatások minősége 
és költségei képezték, majd a 
szolgáltatások, illetve a különböző 
ismérvek függvényében ranglistá-
kat is készítettek. Hargita megye 
megyeszékhelye, Csíkszereda a 
leghatékonyabb polgármesteri hi-
vatalok ranglistáján Nagybányát 
követően az előkelő második he-
lyet foglalta el. 

hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Atanulmány felvezetőjében 
szerepel többek között az is, 
hogy 2011-ben a romániai 

helyi közigazgatások bevételei 44 mil-
liárd lejt tettek ki. Ebből viszont csak 
26 százalékos részarányt képviseltek 
a saját bevételek, a többit az állami 
költségvetésből elkülönített és szám-
fejtett összegek jelentették, valamint 
a különböző célirányos támogatások. 
Ez utóbbiak tekintetében megem-
lítendő, hogy a 2009–2011-es idő-
szakban a kormány 117 millió euró 
értékű összeget folyósított a távfűtés 
támogatására és a lakossági szubvenci-
óra. De ha már a távfűtésnél tartunk, 
utalhatunk arra is, hogy 6 megye-
székhelyen felszámolták a távfűtési 
rendszert, ugyanakkor a többiek ese-
tében 2010-ben 59 000 háztartás vált 
le a távfűtési hálózatról, 2011-ben 
pedig újabb 74 400. Az országban 
csak három municípium esetében 
nem jegyeznek hálózati veszteséget, 
Gyulafehérváron, Nagyszebenben 
és Nagybányán. A többiek eseté-
ben az 13,7 (Buzău) és 54 százalék 
(Târgovişte) között mozog. Amúgy 
a jelentés szerint a gigakalória szub-
vencionálásának úgymond politikai 
színezete is kitapintható: az egykori 
kormánypárt, a demokrata-liberális 
párt holdudvarába tartozó nagyobb 
városok esetében a gigakalóriára jutó 
átlagos szubvenció értéke 404 lej 
volt, ez az érték a szociáldemokrata 
párt esetében 150 lejre zsugorodott, 
az RMDSZ esetében pedig alig 181 
lejt tett ki. Mindenképp méltányta-
lannak tűnik a támogatások ilyensze-
rű alakulása...

Távfűtési „szórásmező”
Érdemes elidőzni a távfűtés prob-

lematikájánál, lévén, hogy egy olyan 
közszolgáltatásról van szó, amely ér-

zékenyen érintheti egy település (ez 
esetben a megyeszékhelyek) költ-
ségvetési kiadásait, de a háztartások 
anyagi terheit is. Már utaltunk arra, 
hogy alig 3 megyeszékhelyen sike-
rült elejét venni, illetve megszüntetni 
a hálózati veszteségeket. Gyulafehér-
váron a legjobb a helyzet, de ott nem 
is adódhatnak nagyobb gondok e 
tekintetben, hisz a Fehér megyei 
megyeszékhely háztartásainak alig 
0,12 százaléka van rácsatlakoztatva 
a hálózatra, nagyvonalakban hason-
ló a helyzet Nagybányán is, ahol a 
szóban forgó arány 1,69 százalék. 
A legalacsonyabb arányú tényleges 
veszteséget Buzăuban jegyezték, 
ahol az 2008-hoz viszonyítva 2011-
ben jelentős mértékben csökkent, 
nevezetesen 13,73 százalékra, s ott 
a lakosságnak közel 41 százaléka ha-
szonélvezője a távfűtésnek, és az 1 gi-
gakalória díjszabása 149,39 lej volt.

Csíkszereda esetében úgy is fo-
galmazhatnánk, viszonylag kedve-
ző a helyzet, ugyanis a veszteségek 
tekintetében a 7. helyet foglalja el 
22,25 százalékkal, az viszont meg-
gondolkodtató, hogy a jelentés sze-
rint a hálózati veszteségek 2008-hoz 
viszonyítva növekvő tendenciát mu-
tatnak. Hangsúlyoznánk azonban, 
hogy nem hivatalos számadatról van 
szó, de a tanulmány készítői arra hi-
vatkoznak, hogy az adatokat az ille-
tékes hatóságoktól kapták.

Az ár tekintetében már nem 
ilyen kedvező a helyzet, ugyanis a 
megyeszékhelyünk „a legdrágábbak” 

között szerepel a 299 lej/gigakaló-
riás díjszabásával. A távfűtésre rá-
csatlakozott háztartások részaránya 
pedig 40,85 százalék, s e tekintetben 
a középmezőnyben szerepel a város. 
Persze minden relatív, főleg, ha szem 
előtt tartjuk azt, hogy jó néhány me-
gyeszékhelyen a hálózati veszteség 
meghaladja a 40 százalékot, vagy 
azt, hogy vannak olyan megyeszék-
helyek, ahol a díjszabás értéke több 
mint 300 lej, sőt, Târgovişte eseté-
ben 427,48 lej. 

 
Zöldövezetek, 
korszerűsített utcák, 
közvilágítás
A zöldövezetekre vonatkozóan 

uniós normák is vannak. E tekintet-
ben azonban kevés megyeszékhelyen 
sikerült eleget tenni az elvárásoknak. 
A legjobb a helyzet Brassóban, ahol 
az utóbbi négy év során sikerült 
megnövelni az egy lakosra számí-
tott zöldövezetek területét, s az az 
elmúlt esztendő végén 29,26 négy-
zetméter/lakos volt. Továbbá hat 
olyan megyeszékhely van, ahol az 
egy lakosra jutó zöldövezet megha-
ladja a 20 négyzetmétert. De sajnos 
van olyan is, és nem is kevés, köztük 
Déva, Nagyvárad, Arad, ahol még a 
8 négyzetmétert sem éri el, és sajnos 
a rangsor végén kullogók között van 
Csíkszereda is, amely esetében az 
utóbbi 4 esztendő során csökkenő 
tendenciát mutatott az egy lakóra 
jutó zöldövezet felülete, s az 6,27 
négyzetméter/lakos. Ennél már csak 
Slatina, Drobeta Turnu Severin és 
Târgu Jiu városokban rosszabb a 
helyzet.

A jelentésben az is szerepel, hogy 
mennyibe kerül egy négyzetmé-
ternyi zöldövezet karbantartása. E 
tekintetben is nagy a szórásmező, és 
a jelentés készítői szerint szinte meg-
magyarázhatatlan a nagy különbség. 
Botoşani esetében például a szóban 
forgó költség átlaga 0,20 lej/négy-
zetméter, Slatina esetében viszont 
10,47 lej/négyzetméter. Csíkszereda 

esetében sem nevezhető olcsónak, 
legalábbis más megyeszékhelyek-
hez viszonyítva, ugyanis a 3,06 lej/
négyzetméteres átlagos költségszint-
tel a ranglista 37. helyét foglaljuk el. 
Ám nem hagyható figyelmen kívül, 
hogy a sajátos időjárási viszonyok 
miatt természetszerűen költségesebb 
a zöldövezet gondozása. 

A tanulmány szerint a 2011-es 
esztendőben Csíkszeredában nem 
került sor utcák korszerűsítésére, 
csupán javításra. Nem nevezhető 
kedvezőnek a dolgok ilyenszerű 
alakulása, de mentségül szolgálhat 
az, hogy nem az egyedüli megye-
székhely, ahol nem végeztek ilyen 
jellegű munkálatokat. Mindennek 
ellenére a 2008–2011-es időszakban 
a korszerűsített utcák részaránya 19 

százalékot tett ki, s e tekintetben a 
megyeszékhelyünk a középmezőny-
be sorolandó. Amúgy a szóban for-
gó időszakban korszerűsített utcák 
részaránya tekintetében a legjobb a 
helyzet Târgovişten és Sepsiszent-
györgyön, 42, illetve 38 százalék. 
Az utcák korszerűsítése tekinteté-
ben költségelemzést is végeztek, s 
arra a következtetésre jutottak, hogy 
Ploieşti és Galac esetében hihetetle-
nül sokba kerültek az ilyen jellegű 
munkálatok. 

Országos viszonylatban a me-
gyeszékhelyek közvilágítási „lefe-
dettségének” átlaga 93 százalék volt 
2011-ben. De vannak olyan megyék 
is, ahol elérte a 100 százalékot, pél-
dául Aradon, Nagybányán, Beszter-
cén, Kolozsváron vagy Déván. A je-
lentésből továbbá az is kitűnik, hogy 
a 2008–2011-es időszakban, egy-két 
kivételtől eltekintve, minden me-
gyeszékhelyen nőtt a közvilágításos 
utcák részaránya. Csíkszereda azon 
nyolc megyeszékhely közé tartozik, 
amelyek esetében a közvilágítás nem 
teljes, azaz nem 100 százalékos, bár 
az utóbbi 4 évben a tendencia po-
zitív volt. Az elmúlt esztendőben a 
megfelelő közvilágítással rendelkező 
utcák részaránya 73 százalék volt. 

ranglisták
Amint már arra utaltunk, a 

különböző szolgáltatások, illetve 
ismérvek függvényében ranglisták 
is készültek. A közszolgáltatások te-
kintetében készült néhány számada-
tot már ismertettünk, akárcsak azt, 
hogy hol is helyezkedik el azokon 
Csíkszereda. Érdekes a pénzügyi 
forrásokra vonatkozó kimutatás is. 
E tekintetben sincs élvonalban me-
gyeszékhelyünk, de mindenképpen 
érdemleges az, hogy 2008–2011 
között növekedtek költségvetési be-
vételei, s azon belül a saját bevételek 
részaránya, nevezetesen 17,6 száza-
lékról 21,7 százalékra. 

Egy, amolyan összesítő jellegű 
rangsor tekintetében viszont igen 
előkelő helyet foglal el, a másodi-
kat. Ez a toplista a polgármesteri 
hivatalok hatékonyságára vonat-
kozik. Egy viszonylag bonyolult 
pontozási rendszer alapján állí-
tották össze ezt a táblázatot, te-
kintetbe vették többek között a 
vízhálózati veszteségek, a szelektív 

szemétgyűjtés, a távfűtési hálózati 
veszteségek, a közvilágítás, vala-
mint a zöldövezetek részarányát. 
Mindezen kritériumok alapján 
készített rangsorban a 41 megye-
székhely közül Csíkszereda a má-
sodik helyre került, csupán Nagy-
bánya előzte meg. Ezen előkelő 
hely elfoglalásához mindenekelőtt 
az egy lakosra jutó saját bevételek, 
valamint a helyi adók és illetékek 
bevételezésének kedvező alakulása 
játszott döntő szerepet. 

A csíkszeredai városháza. hatékony munka fotók: balázs árpád

Kazánház. Országos színtnél kisebb hőveszteség, magasabb árak
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A természetjárás Az idősebbek körében népszerűbb

Több kiránduló, mint természetjáró

 Megyünk kirándulni! – ezen a 
nyáron gyakran elhangzó felki-
áltáson legtöbben azt értik, hogy 
be a kocsiba, és irány a legköze-
lebbi patak partjára vagy fenyő-
fa árnyékába, ahol egy kiadós 
piknikezéssel kellemesen eltölt-
heti a napot felnőtt és gyermek 
egyaránt. Vannak viszont, akik 
a kirándulás alatt mást értenek, 
és a tapasztalatok szerint szá-
muk egyre bővül. ők természet-
járóknak vallják magukat. 

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

Napos nyári hétvégeken 
elég csak Csíkszeredától 
Székelyudvarhely felé, a 

Hargitán át autózva megfigyelni, 
hogy az út mellett majd minden 
fenyő árnyékában áll egy autó, 
mellette füstöl a tűz, tárcsán vagy 
rácson sül a hús, fűben elterített 
pokrócon, vagy akár kempingszé-
keken üldögél egy kisebb-nagyobb 
társaság, odébb gyerekek labdáz-
nak – szóval, aki teheti, húzódik 
ki a város fojtó hőségéből a zöld-
be, kirándulni. Jóval kevesebben 
vannak azok, akik a kirándulás 
alatt teljesen mást értenek: kel-
lemes sétát a természetben, túrát 
a hegyi ösvényeken vagy éppen 
kerékpáros kiruccanást. Az efféle 
természetjárást próbálja népszerű-
síteni az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
Csíki Szakosztálya (CSEKE) is, és 
úgy tűnik, hogy bár még mindig 
többen vannak a kirándulók, mint 
a természetjárók, a programjaik 
egyre nagyobb sikernek örvende-
nek, egyre többen kapcsolódnak 
be ezekbe, olyanok is, akik nem 
tagjai a szervezetnek, csak egysze-
rűen szeretnek nyitott szemmel 
járni a természetben. Mivel az 
egyéves túratervük mindig előre 
kidolgozott, és az interneten bárki 
számára hozzáférhető, arra is van 
példa, hogy egy-egy általuk szer-
vezett túrára – főleg magashegyi 
túrára – magyarországi résztvevők 
is érkeznek.

nehéz megszólítani 
a fiatalokat
– A természetjárásnak főleg 

az idősek körében van kultúrája, 
az egyesületben is ők a lelkeseb-
bek, és ők azok, aki betartják a 
természetjárás tíz parancsolatát, 
amelyről a fiatalok többnyire 
nem is hallottak – mondta Szabó 
Károly, a CSEKE elnöke. Állítja, 
a fiatalokat nehéz megszólítani, 
nehéz rávenni őket arra, hogy 
bekapcsolódjanak az ilyen jelle-
gű tevékenységekbe, erre ugyanis 
már kiskoruktól rá kell nevelni a 
gyermekeket, és – a tapasztalat 
szerint – ha az életkori sajátossá-
gok folytán fiatalkoruknak egy 
szakaszában ki is hagyják a ter-
mészetjárást, idővel úgyis vissza-
térnek.

A gyermekek pedig lelkes ter-
mészetjárók tudnak lenni, ezért 
a CSEKE kimondottan az ő szá-
mukra is szervez programokat, 
legutóbb az elmúlt hétvégén volt 
ilyen, amikor a kicsik számára is 
könnyen teljesíthető, öt kilomé-
teres Várkő-túrán ismerkedhettek 
a hely élővilágával.

népszerű túrák
A gyermekprogramok egyéb-

ként a CSEKE népszerű prog-
ramjai közé tartoznak, a kimon-
dottan kisgyermekes családok 
számára szervezett túrák mellett 
más, ugyancsak a természetjárást, 
a természet szeretetét népszerű-
sítő programokat is szerveznek a 
gyermekeknek. De mindig sokan 
vannak a magashegyi túrákon, 
gyakran 20-an is összegyűlnek 
az úgynevezett „sétálós” túrákon, 
amelyeken a természet szépségei-
nek megfigyelésére van lehetőség, 
de pirkadatkor is összeverődik 
egy kis csapat a hajnali kerékpáro-
zásra, és mire munkába kell men-
ni, letekernek úgy 20 kilométert. 
A leglátványosabban talán a telje-
sítménytúra résztvevőinek száma 
nőtt. Ezt a teljesítménytúrát éven-
te megszervezik a Dél-Hargita-

hegységben, Tusnádfürdőtől a 
Szeredai-fürdőig 40 kilométeres 
távon, illetve két körtúrán, 10 és 
25 kilométeren, mindenki saját 
erőnlétének megfelelően választ-
va túrázhat. 2010-ben, amikor 
először volt ilyen teljesítménytú-
ra, 34 résztvevő indult, számuk 
tavalyra 101-re duzzadt, idén 
szeptemberben pedig újra be le-
het majd nevezni. 

Hiányos infrastruktúra
– Az a különbség a termé-

szetjáró és a természetbe kiülő 
kiránduló között, hogy az előbbi 
nem zavarja a természetet: nem 
hangoskodik, nem szemetel, amit 
lát, azt lefotózza, de nem tesz kárt 
benne – mondja Szabó Károly.

És bár még mindig az utóbbi 
kategóriához tartozók vannak 
többségben, a természetjárók tá-
bora is folyamatosan bővül, ám 
a kulturált és biztonságos ter-
mészetjárás feltételei nem ma-
radéktalanul adottak mifelénk. 
Bár szerencsés helyen élünk, ahol 
rengeteg a látnivaló, igen gazdag a 
biodiverzitás, és emiatt bizton ál-
lítható, hogy van jövője nálunk a 
természetjárásnak, az infrastruk-
túra igencsak hiányos.

– Valamiféle turistaösvény-jel-
zések vannak, de ezek nem felel-
nek meg a feltételeknek, ugyanis 
úgy kellene felfesteni őket, hogy az 
egyik jelzéstől már látni lehessen 
a másikat. Ettől viszont nagyon 
messze állunk – vélekedik Szabó 
Károly. – Nincsenek minősített 
túraútvonalaink, szakképzett túra-
vezetőink, sőt ilyen jellegű képzés 
sincs nálunk. Pedig egy jó túrave-
zető kell tudjon földrajzot, törté-
nelmet, kell ismerje az élővilágot, 
a néphagyományokat, és egy kicsit 
Tamási Áron is kell legyen, hogy 
mindezekről mesélni is tudjon.

A CSEKE-nek ilyen téren 
szerencséje van: az idősebb tagjai 
mindezeket tudják, így az ő veze-
tésükkel túrázni élménydús nyári 
program lehet.

Természetjárók. Fókuszban az Erdélyi Kárpát-Egyesület Csíki Szakosztályának rendezvényei
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> Újfalvi Napok. A Sarlós Boldogas�-
s�ony tis�teletére s�entelt templom búcsúja 
von�otta a legnagyobb tömeget a különféle 
sportrende�vényekben és kulturális műso-
rokban bővelkedő Újfalvi Napok kétnapos 
programján. A tegnapi búcsús s�entmise ün-
nepi s�ónoka, Antal Jó�sef gyergyóhodosi 
plébános ünnepi s�ónoklatában a� Isten és 
ember kapcsolatát taglalta. Emberi létünk 
meghatáro�ója a� Istennel való kapcso-
lat – hango�tatta Antal Jó�sef plébános, a 
Sarlós Boldogass�ony búcsú ünnepi s�ó-
noka. Mint mondta, emberi létünk akkor 
tud kiteljesedni, ha Istennel jó kapcsolatot 
tartunk fenn, e�t pedig a mindennapi imán 

keres�tül tudjuk elérni. Ugyanakkor a� em-
bertársainkho� fű�ődő kapcsolatok fontos-
ságára is felhívta a figyelmet, hangsúlyo�va: 
„a földi élet akkor s�ép, ha egymásnak jót 
tudunk tenni”. Példaként a S�ű�anya éle-
tét állította, és arra bu�dította a� ünneplő 
híveket, hogy próbáljanak meg tettetés 
nélkül s�eretni, távol tartva a ross�at, csak 
a jóra figyelni. A� Újfalvi Napok rende�-
vénysoro�at egyébként különféle sport- és 
kulturális programok sokaságát kínálta a� 
érdeklődőknek. De volt kirakodó vásár, 
kiállításmegnyitó és s�arvasmarha-kiállítás 
is, a napkö�ben �ajló programokat esti kon-
certek és hajnalig tartó utcabál követte.hí
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Fennállásának huszadik év f or
dulóját ünnepelte a gyergyó
csomafalvi Borsos Miklós Mű
vészetéért Alapítvány. Az ese
mény alkalmat adott arra, hogy 
az alapítvány eddigi tevékeny
ségében résztvevők mérleget 
készítsenek. 

Miklós Réka 
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Hus�adik évfordulóját ünne-
pelte a hétvégén a Borsos 
Miklós Művés�etéért Ala-

pítvány, amelyet a gyergyócsomafalvi 
Borsos Gé�a álmodott meg, majd 
alapított 1992-ben.

– Fontosnak tartjuk, hogy a� 
ünnepség során mérleget kés�ít-
sünk, e�által megvi�sgáljuk a� 
alapítvány munkásságát mind a 
s�erve�et, mind a kö�össég s�em-
pontjából. Úgy ére��ük, mind-
végig sikerült a kitű�ött céljaink 
mentén haladni, a megvalósítá-
sok és kö�életi s�ereplések által 
jelentős hatást gyakorolnunk a 
kö�össégi gondolkodásra, a ha-
gyományok ápolására, valamint 

a társadalmi jövőkép formálására 
– fejtette ki Bancsi Edit, a Borsos 
Miklós Művés�etéért Alapítvány 
ügyve�ető titkára.

A� alapítvány ga�dag tevé-
kenységéből a� ügyve�ető titkár 
kiemelte Borsos Miklós kép�ő-
művés� hagyatékának ápolását, 
akinek életművében fontos s�ere-
pet játs�ott Gyergyócsomafalva. 
A rende�vényt gyűjteményes ki-
állítással nyitották meg, a tárlat 

anyagát els�árma�ott, illetve a� 
alapítvány égis�e alatt munkál-
kodó művés�ek adományo�ták. 
A meghívottak kö�ött s�erepelt 
a budapesti Borsos Miklós–Kéry 
Ilona Alapítvány is, amelynek 
képviselői külön kös�öntötték a 
csomafalvi alapítványt, kiemelve, 
hogy ők mindöss�e 16 évesek, de 
talán meg sem alakultak volna, ha 
nem ismerik a Borsos Miklós Ala-
pítvány tevékenységét.

– A követke�ő idős�akban 
együtt kell dolgo�nunk a�ért, hogy 
Borsos Miklós műveit tovább él-
tessük, akár a kötele�ő tananyagba 
is belefoglaltassuk – jelentette ki 
Pertős�ögi Er�sébet, a budapesti 
testvéralapítvány képviselője, ho�-
�áfű�ve: – S�omorú a� is, hogy 
Borsos Miklós munkái kö�ül egy 
sem tekinthető meg s�ékelyföldi 
mú�eumokban, a kö�eljövőben 
e�en is válto�tatnunk kell.

A testvéralapítvány egyéb-
ként 260 könyvet gyűjtött a 
gyergyócsomafalvi Köllő Miklós 
Általános Iskola javára, e�t s�im-
bolikus csomagban adták át Antal 
Teré� iskolaiga�gatónak.

A� ünnepség további rés�ében 
Borsos Gé�a alapító ismertette 
a Borsos Miklós Művés�etéért 
Alapítvány új kiadványát, amely 
a civils�erve�et tevékenységének 
öss�efoglalója.

– A tények, a� eredmények 
önmagukért bes�élnek, megmu-
tatják, hogy milyen utat tettünk 
meg – kö�ölte Borsos Gé�a.

Elmondta: ebben a kiadvány-
ban arra tes�ünk kísérletet, hogy 
a� eseményekhe� kapcsolódó do-
kumentumok bemutatásával a� 
utánunk jövők s�ámára egyaránt 
lehetővé tegyük, hogy megítél-
hessék munkánk eredményessé-
gét, de esetleges kudarcait is. 

A jubileumi ünnepség tá-
mogatói: Hargita Megye Taná-
csa, a Communitas Alapítvány 
és Gyergyócsomafalva önkor-
mány�ata.

hargitanépe

JuBilált a Borsos Miklós Művészetéért alapítvány

Húsz év a közösség szolgálatában

iX. eu táBor

Ma állítják a sátraikat az EU Tábor résztvevői
Immár kilencedik alkalommal 
tartják meg Marosfőn az eu tá
bort, amelynek szervezésében 
harmadik éve segédkezik a Gyer
gyó szentmiklósi Területi Ifjúsági 
Tanács. Az idei táborban az eu
rópai régiók harcának témakörét 
járják körül a résztvevők.

M. R.  

Ma reggel érke�nek a 
marosfői EU Tábor 
rés�tvevői, hogy s�ál-

láshelyeik elfoglalása után indít-
hassák a Régiók Harcát. A Magyar 
Ifjúsági Érteke�let a� RMDSZ fő-
titkárságával és a Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem ko-
lo�svári karával együttműködve ki-
lencedik alkalommal s�erve�i meg 
a� EU Tábort, amelynek temati-
kája a� Európában aktuális régiók 

harca. A rende�vényen alkalom 
nyílik a� erdélyi és európai régiók 
több s�empontból történő meg-
vi�sgálására, a� európai és erdélyi 
értékek, a� archaikus és urbánus 
kö�össégek kö�ötti különbségek és 
hasonlóságok elem�ésére.

Ugyanakkor megvi�sgálják a 
válas�tások, valamint a néps�ámlá-
lás eredményeit, no meg lehetőség 
nyílik a fiatal önkormány�atisok-
kal való bes�élgetésekre is.

– Sikerült minden témakör-
ben s�akavatott, a témában jártas, 
a területen dolgo�ó, valamint si-
keres előadókat meghívni a tábor-
ba – tájéko�tatott Erős Levente 
fős�erve�ő.

Termés�etesen a� előadások 
mellett hangsúlyt fektettek a s�a-
badidős tevékenységekre is, ahová 
többnyire Gyergyós�entmiklós és 

környéki előadókat, ké�műveseket 
mo�gósítottak.

Magyari Levente, a GYTIT 
elnöke kiemelte, nem mindennapi 
teljesítmény, hogy egy, mondhatni 
kis településen ilyen sok tehetséges 
fiatalt lehet bevonni a s�erve�ésbe.

– A tábor idején e-karrier ta-
nácsadó sátort is működtetünk, 
ami a�ért fontos, mert a legtöbb 
diplomás fiatalnak gondot oko� 
a� elhelye�kedésnél a� önéletraj�, 
illetve a motivációs levél megfogal-
ma�ása – fejtette ki Magyari. 

A s�erve�ők hangsúlyo�ták, 
hogy a táborban való rés�vétel 
ingyenes, és elő�etes jelentke�és 
nélkül bármikor látogatható. A 
táborral kapcsolatos informá-
ciók, valamint a teljes program 
megtalálhatók a www.eutabor.
miert.ro oldalon.

Névadójukra emlékeztek a Borsos Miklós Alapítvány tagjai fotó: miklós réka

Rajtra kész a szervezőcsapat fotó: miklós réka
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Körkép

> Eredeti falfreskók kerültek elő. Kor-
mánypénzből újítják fel a fenyédi katolikus 
templomot, a munkálatok során a templom-
mal vélhetően egyidős falfreskók kerültek 
elő. Egyelőre kérdéses, mennyit lehet ezek-
ből megmenteni. Fenyéd község 1763-ban, 
barokk stílusban épült temploma tavaly esett 
át egy teljes külső felújításon, Bokor Botond 
polgármester még a helyhatósági választások 
előtt ígérte, idén a templom belsejét is fel-
újítják, a költségek fedezésére Bukarestből 
érkezett pénz. – Verestóy Attila szenátornak 
sikerült 60 ezer lejt kiharcolni – közölte a 
fenyédi polgármester. A pénzösszeg azon-
ban nem fedezi a felújítás teljes költségét, 

amelynek összértéke 150-160 ezer lej. – Re-
méljük, sikerül további pénzeket szerezni, 
amennyiben mégsem sikerül, megpróbáljuk 
a helyi költségvetésből kiszorítani a szüksé-
ges összeget – tájékoztatott Bokor Botond. 
A templom felújítása pünkösd után kezdő-
dött, a munkát augusztus végére szeretnék 
befejezni. A munkálatok azonban nem várt 
meglepetéssel szolgáltak a felújítóknak, a ti-
zenhárom rétegű meszelés alatt vélhetően a 
250 éves templom eredeti falfreskói kerültek 
elő, melyeket azonnal restaurátor vett szem-
ügyre. A szakemberek szerint egyelőre még 
kérdéses, hogy ezekből mit lehet megmente-
ni az utókor számára. (Szász Csaba)hí
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udvarhely

Elkezdődött az Udvarhelyszéki 
Népművészek Egyesülete által 
szervezett 16. Szejke Szépterem-
tő Kaláka. A népművészeti alko-
tótábort június 29. és július 7. kö-
zött tartják a Székelyudvarhely 
melletti Szejkefürdőn.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

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

táborban. Idén már Bukarest 
környékéről is érkeztek alkotni, 
nem csak Hargita megyéből. 15 
felnőtt is jelen van: ők nem tar-
tózkodnak az állandó táborlakók 
közé, hiszen a legtöbbjük okta-
tó, szakátvezető. Szombaton a 
Székelyudvarhely – Székelyszent-
lélek – Bogárfalva – Farkaslaka  
– Kecset – Atyha – Korond 
– Parajd  – Székelyudvarhely 

útvonalon szakmai kirándulást 
tartottak Mesterségek útján cím-
mel. – Népi mesterek műhelyeibe 
látogattunk el, olyanokba, mint 
hímző, gyöngyfűző, bútorfestő, 
emellett tájházakat is megnéz-
tünk. Tegnap délután nekiláttunk 
a népi hímzés elsajátításaiba is. 
A csipkeverés tanításában sokat 
segít a székelyszentkirályi Bence 
Katalin – mondta el a szervező. 

Pénteken 16 órakor a 
székelyudvarhelyi Művelődési 
Házban tartják a 16. Szejke Szép-
teremtő Kalákán elkészített mun-
kák kiállítását. 7-én ellátogatnak 
az  Ezer Székely Leány Napja 
rendezvényre Csíkszeredába. A 
tábort Hargita Megye Tanácsa, 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala, a Communitas Alapít-
vány, a Művelődési Ház, a Famos 
Rt., az Ikos Conf. Rt. és a Cimbo-
ra Ház támogatja.

Szentendrére utazik az Egy év-
tized fényképlenyomatai címet 
viselő, az Orbán Balázs szemé-
vel Udvarhelyszéken elnevezé-
sű dokumentációs fotótáborok 
anyagából összeállított kiállítás. 
A tárlatot elsőként az udvarhe-
lyiek láthatták a januári Magyar 
Kultúra Napján, ezúttal a Pest 
megyei város szívében, a Skan-
zen-házban július 6-án nyílik meg 
a szentendrei Szabadtéri Népraj-
zi Múzeum szervezésében.

Szász Csaba
szasz.csaba@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 Kul-
túra Napja rendezvénysorozat 
utolsó előtti felvonásaként. A 
gyűjtés (amely később mozgalom-
má nőtte ki magát) tíz évvel ez-
előtt a Székelyvarságon szervezett 
fotótáborral kezdődött, amikor 
Szőcs Endre, a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont 
igazgatója és P. Buzogány Árpád 
művészeti szaktanácsadó elhatá-
rozta, dokumentumfotós táborok 
szervezésével próbálják megörökí-
teni az udvarhelyszéki települések 
akkori állapotát. A forrásközpont 
munkatársai egy olyan dokumen-
tációs képsorozat megvalósítá-
sát tűzték ki célul, mely Orbán 
Balázs szellemiségének jegyében 
az ezredfordulós Udvarhelyszék 

pillanatképeit örökíti meg az utó-
kornak.

A 126 önálló településéből száz-
nál többre eljutottak, ezáltal felbe-
csülhetetlen értékű a dokumentá-
ciós anyag. Az elmúlt tíz év több 
ezer fotót eredményezett, ennek 
gyűjteményes kiállítása utazott el 
Szentendrére, ahol Udvarhelyszék 
egy évtizedének emlékei, arcai, tör-
ténetei, eseményei, épületei, telepü-
lései jelennek meg egy-egy pillanat-
ba, képbe sűrítve.

A kiállítást P. Buzogány Ár-
pád művészeti szaktanácsadó, a 
Forrásközpont munkatársa nyitja 
meg július 6-án, a tárlat augusztus 
19-ig látogatható, hétfőtől vasár-
napig 9–17 óra között. A Forrás-
központ honlapján közel nyolc-
száz felvételt lehet megtekinteni 
az eddigi fotótáborok anyagá-
ból: http://www.hagyomany.ro/
galeria/

SzEjKE SzéPtErEMtő KAláKA

Népművészetre oktatnak
Egy évtizEd féNyKéPlENyOMAtAi SzENtENdréN

Udvarhelyszék Pest megyébe költözik

UdvArhEly SzErvEzi A XXi. EKE váNdOrtáBOrt

Ilyen tábor még nem volt
Célegyenesbe ért a XXi. EKE 
vándortábor szervezése, ame-
lyet idén a túrázó egyesület 
székelyudvarhelyi osztálya vál-
lalt magára. A július 31. és au-
gusztus 5. között zajló táborban 
közel húsz túra közül válogathat-
nak a jelentkezők, ugyanakkor 
nem áll meg az élet a természet-
járás után sem, a szentegyházi 
termálstrand szomszédságában 
ötnapos tömény tábori élet vár 
mindenkire.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
(EKE) székelyudvarhelyi 
osztályának többéves álma 

válik valóra augusztus első napjai-
ban, ugyanis négy hét múlva, azaz 
július 31. és augusztus 5. között a 
szentegyházi termálstrand szom-
szédságában ők szervezik meg 
az EKE huszonegyedik országos 
vándortáborát. Mint Kiss Tibor, 
a vándortábor parancsnoka el-

mondta, mivel ez a rendezvény 
az országos egyesület legnagyobb 
éves eseménye, amit az osztályok 
húsz év alatt több helyszínen, Er-
dély szebbnél szebb vidékein szer-
veztek meg, ezért igazi kihívásként 
és egyben felelősségként élték meg 
a rendezés jogát.

– A tábor szervezése két éve 
fogant meg bennünk, amikor 
immár többedik alkalommal bo-
nyolítottuk le sikeresen a hargitai 
teljesítménytúránkat, és akkor 
éreztük úgy, hogy fel vagyunk 
készülve egy nagyobb rendezvény 
megszervezésére is – mesélte Kiss 
Tibor. 

A szervező csapat által meg-
fogalmazott jelmondatot, mely 
így hangzik: Ilyen tábor még nem 
volt (mármint huszonegyedik…) 
több érv is alátámasztja, hiszen 
mint Kiss elmondta, több he-
lyen is változtattak, ugyanakkor 
számos új programpontot is be-
építettek a korábbi táborokhoz 
képest. A szervező csapat vezetője 

szerint nagyobb hangsúlyt fektet-
nek a tulajdonképpeni tábori élet-
re, vagyis „lesz élet a túra után” is. 
A délután öt-hat óráig, a túrákról 
visszaérkezők számos program-
ban vehetnek részt, mint Kiss el-
mondta, szeretnének változatos 
programot biztosítani a tábori 
hét alatt.

– Fontosnak tartottam a prog-
ram tervezésénél, hogy a részt-
vevők ne úgy menjenek haza a 
táborból, azt sem tudták, ki aludt 
a másik sátorban – hangsúlyozta 
Kiss, aki szerint a tábor kitűnő 
alkalom lesz a régi ismerősökkel 
való találkozásra, ugyanakkor 
az új baráti kapcsolatok kiala-
kítására is. Ezt a célt szolgálják 
majd az estig tartó programok, 
ahol többek közt a napi két-há-
rom előadás mellett filmvetíté-
sek, ugyanakkor kézművessátrak, 
baranta-bemutató, fotókiállítás, 
könyvbemutatók, beszélgetések, 
versenyek, néptánc- és énektanu-
lás, gyermekfilharmónia, gomba-

gyűjtés, falra mászás, vetélkedők, 
ökörsütés, tábortűz és ugyanak-
kor tánc várja majd a táborlakó-
kat, de természetesen az utolsó 
napon, az éjszakába nyúló buli 
sem marad el.

Az ötnapos tábor részvételi 
díja 90 lejbe, EKE-tagoknak és a 
magyarországi partneregyesület 

tagjainak kedvezményesen 45 
lejbe kerül majd, ugyanakkor 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.

Udvarhelyi EKE-sek a Hargitán. A Vándortábor idején változatos túrákat kínálnak



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
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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
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– 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)

2012. július 3., kedd | 11. oldal 

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).

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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



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.

Véget ért a labdarúgó-Európa-
bajnokság, melynek végén la-
punk is díjazza azon hűséges 
olvasóit, akik kilenc fordulón 
keresztül játszodtak velünk. A 
főnyereményt Ráduly Ferencz 
vihette el, aki a Fenyő Travel 
jóvoltából elutazhat Hajdúszo-
boszlóra.

Anagy sportesemények 
kapcsán olvasóink meg-
szokhatták, hogy lapunk 

interaktív játékot szervez. Ez az 
idei labdarúgó-Európa-bajnokság 
alkalmával sem maradt el, ugyanis 
kilenc héten keresztül válaszolhat-
tak kérdéseinkre. A játék során a 
fordulónkénti győztesek egy-egy 
focilabdával, míg a végső győztes 
egy hajdúszoboszlói kirándulás-
sal gazdagodott. Utóbbit Ráduly 
Ferencz élvezheti majd, akinek a 
szerkesztőségünk sorsolásán ked-
vezett a szerencse.

Az 56. életévét töltő Ráduly 
Ferencz (képünkön) számára nem 
ismeretlen a sport, hiszen amel-
lett, hogy nap mint nap az első 
dolga sportrovatunk olvasása, a 
80-as években a Csíkszeredai ASA 
Rapid labdarúgócsapatának tagja 
volt. Igaz, a labdarúgást 1982-ben 
befejezte, de szíve mindig ezen 
sportág mellett maradt. Mint 
szerkesztőségünkben elmondta, 
soha nem kedvezett neki a sze-
rencse, és nagyon meglepődött, 
amikor megtudta, ő a játékunk 
nyertese. Először azt hitte, valami 
tréfa. A szerkesztőségünkben tar-
tott beszélgetés során elmondta, 
elsősorban saját maga érdekében 
játszott, hiszen a lapunk által fel-

tett kérdések folyamán olyan vála-
szokra kellett megfejtést keressen, 
amelyeknek utána kellett nézzen. 
Kiemelte, nem is gondolta, hogy 
Európa-bajnokságon volt olyan 
mérkőzés, amelyen pénzérme fel-
dobása után dőlt el a továbbjutó 
válogatott sorsa. Ez a mai labda-
rúgásban elképzelhetetlen, habár 
– mint megjegyezte – a tizen-
egyes rúgások is hasonló számban 
mennek.

A fordulónkénti győzteseink: 
1. forduló: Csuka Renáta; 2. for-
duló: Egyed Mária; 3. forduló: Se-
bestyén Kinga; 4. forduló: László 
Zsolt; 5. forduló: Végh Csongor; 
6. forduló: Csíki Tibor; 7. forduló: 
Kánya Imre; 8. forduló: Salamon 
Endre; 9. forduló: Dombi Gyula. 
Győzteseinket telefonon értesítjük, 
hogy a nyereményeket – focilabdá-
kat –, amelyeket a Zerge szaküzlet 
ajánlott fel, mikor vehetik át.
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Nehéz veRSeNy előTT A cSíki keRékpáRoSok

Kezdődik a Szeben Körverseny

A hajdúszoboszlói HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL Ma-
gyarország legnagyobb, dinamikusan fejlődő Hungarospa Haj-
dúszoboszlói Gyógy- és strandfürdőjének szomszédságában (a 
szálloda vendégei részére korlátlan és díjtalan átjárással), a város 
üdülőövezetének központjában található, közvetlen átjárással a 
népszerű Aqua-Palace fedett élményfürdőbe! Az Aqua-Palace 15 
ezer négyzetméter alapterületen, minden korosztály számára a leg-
megfelelőbb szórakozási, kikapcsolódási formát kínálja. Az egyedi 
élményekről például jégbarlangfürdő, mozifürdő, római, tengeri, 
trópusi, illetve Gangesz-fürdő gondoskodik, az aktív mozgás ked-
velői uszoda, fitneszszolgáltatások, 2 pályás álló szörf-, valamint 
squashpálya közül választhatnak.

Hajdúszoboszlót más néven a „reumások Mekkájaként” szok-
ták emlegetni. A város 85 éve, a hévíz felszínre törése óta fogadja 
a fürdőzni és gyógyulni vágyó vendégeket. A fürdő környezetének 
mikroklímája, levegőjének jódos, brómos, sós páratartalma áldáso-
san befolyásolja a gyógyulást.

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

Ráduly Ferencz 
a győztesünk



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Kedd
Az év 185. napja, a hátralévő napok szá-

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

Isten éltesse 
Kornél és Soma nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik a szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Kornél jelentése: somfa, 

szarv, míg a magyar eredetű Soma jelenté-
se: som. 

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

donban. 
1993. Elhagyták Kuba területét az 1962 

óta Kubában állomásozó orosz katonai ki-
képződandár utolsó egységei is. 

1998. Csiang Cö-min kínai elnök 
Almatiban Nurszultan Nazarbajev kazah ál-
lamfővel aláírta a két ország határvitáit meg-
oldó megállapodást. 

Július 3-án született 
1803. Vetter Antal osztrák származású 

császári tiszt, honvéd altábornagy 
1853. Jose� y Rafael magyar születésű 

amerikai zongoraművész és zenepedagógus 
1883. Franz Ka� a prágai születésű német 

nyelvű író és elbeszélő, a XX. század egyik 
legjelentősebb prózai újítója 

1883. Hüvös László szobrász 
1962. Tom Cruise amerikai � lmszínész 

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

ceg, János Frigyes herceg � a 
1908. Joel Chandler Harris amerikai író 
1951. Tadeusz Borowski lengyel költő 
1966. Komáromy Pál operaénekes
1971. Jim Morrison amerikai rockzenész, 

a Doors együttes énekese 

Helytörténeti 
évfordulók

Százöt éve, 1907 július–augusztusában 
Bartók Béla csíki gyűjtőúton járt. Ez a gyűj-
tőút később a magyar zenetörténet meg-
határozó eseményének bizonyult: legfőbb 
hozadéka a nagyszámú ötfokú dallam elő-
bukkanása és az ötfokúság jelentőségének 
felismerése volt.
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programajánló

Tánctanfolyam
A Toth Larisa Táncstúdió július 9–20. 

között intenzív nyári tánctanfolyamot szer-
vez, ahol három különböző stílusú táncot 
tanulhatnak az érdeklődők: dzsesszbalett, 
hiphop és szalsza. Jelentkezni július 6-ig le-
het a 0745–619182-es telefonszámon.

Babaúszó tábor
Székelyudvarhelyen, a Septimia Wellness 

and Spa Központban július 9–13. között 
babaúszó tábort tartanak. Jelentkezni és ér-
deklődni a következő elérhetőségeken lehet 
július 6-ig: babauszas.szekelyudvarhely@
yahoo.com, 0746–026464. Csoportos ba-
baúszó foglalkozások lesznek a hét minden 
napján. Árlista: 5 napos csikóhalbérlet 150 
lejért – 1 órás úszófoglalkozás + bónusz 1 
délelőtti sószoba és kültéri medence hasz-
nálatára; 5 napos del� nbérlet 275 lejért – 1 
órás úszófoglalkozás, sószoba és a kültéri 
medence használata, valamint ebéd a hét 
minden napján. (Az árak egy szülő–gyer-
mek párra vonatkoznak.)

Vakációs program 
Pottyondon, az Erdei Iskola Vendégház-

ban augusztus 20–24. között kerül sor az 1–4. 
osztályosok vakációs programjára. Vezető pe-
dagógusok: Bartha Dalma és Kerekes Szilárd. 
A program során a gyerekek bejárják a tanös-
vényeket, megismerik a patakpart növény- és 
állatvilágát, valamint a gyógynövényeket. 
Elszekereznek hegyi kaszálókra, kísérleteket 
végeztek a környezetszennyezésről és annak 
káros hatásairól. A természetes anyagokból 
történő kézműves-foglalkozásokon kavicsot 
festenek, batikolnak, agyagoznak. Megtanul-
nak a természetben tájékozódni és térképet 
olvasni. Megismerik a környék népi emléke-
it, népdalait, táncait. Kipróbálják a hagyo-
mányos társasjátékokat (métázást, számhá-
borút), melyek fejlesztik stratégiai gondol-
kodásuk, összpontosító és együttműködő 
készségük. Társaikkal átélik egy eldugott 
falu életét, megtapasztják annak rendjét (az 
állatok etetését, a csorda vonulását) és nyu-
galmát. Érdeklődni és jelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehet: www.asociatiariehen.
ro, 0266–312479, 0753–200701.

közlemény

A Munkás Katonák Egyesülete (1961–
1989) értesíti a csíkszeredai lakhellyel ren-
delkező érintett személyeket, hogy minden 
szerdán 9–15 óra között a Pető�  utca 8. szám 
alatt (Kelemen Hunor parlamenti képviselő 
irodája) fogadják a jelentkezőket. A bejelent-
kezők vigyék magukkal a személyazonossági 
igazolványukat, a katonakönyvüket és 10 lejt 
beiratkozási illetékként. A személyes bejelent-
kezés nem kötelező, ezt a hozzátartozó is meg-
teheti. Vidékiek esetében a bejelentkezés a he-
lyi polgármesteri hivataloknál lesz megoldva. 
Telefon: 0266–311836.
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www.parapista.com

para

– Maga milyen testmozgást végez?
– Néha csuklom...

A Hargita Népe ajánlja

Július 7-én, szombaton is-
mét megszervezik az Ezer 
Székely Leány Napja ün-

nepséget. Ezúton is tisztelet-
tel felkérnek minden székely 
viselettel rendelkező � atalt 
és időst, hogy vegyen részt a 
csíksomlyói Nyeregben szer-
vezett ünnepségen, vigadjon 
együtt a tánc, a dal és a zene 
legnagyobb székelyföldi ün-
nepén!

Jelenlétükkel, viseletükkel járuljanak 
hozzá a rendezvény elindítóinak célkitű-
zéséhez, segítsék nemzeti összetartozásunk, 
önazonosságunk, népi hagyományaink 
megőrzésének megvalósulási szándékát!

A rendezvény programja: 8.30–9 óra 
között gyülekező a város bejáratainál 
(Szentlélek utca, Brassói út, Taploca utca), 
9 órától megkezdődik az ünnepélyes felvo-
nulás a Szabadság térre, ahonnan a közös 
táncot követően indulnak Csíksomlyóra, 
ahol kézműves-kiállítás és -vásár, illetve 
mesterségbemutató várja az érkezőket. 11 
órától kezdődik a szentmise a csíksomlyói 
kegytemplomban, 13 órától ünnepi beszé-
dek hangzanak el a Hármashalom-oltárnál, 
13.30-tól pedig a hagyományőrző néptánc-
csoportok előadásainak első részét kísérhe-
tik � gyelemmel. 16 órától közös játék, tánc 
és táncház lesz, 16.30-tól pedig megörökítik 
a székely viseleteket, közös fotót készítenek. 
17 órától népviseletmustra, 17.30-tól pedig 
a hagyományőrző néptánccsoportok elő-
adásainak második része szerepel a prog-

ramban. 18 órától gálaműsor 
zárja a napot.

Az idei rendezvény egyik 
újdonsága, hogy névre szóló 
bejegyzési kártyával kívánják a 
szervezők nyilvántartani, meg-
számlálni az ünnepségre nép-
viseletben érkezőket. A lányok 
számára készített piros és a � -
úknak szánt barna színű kártya 
tartalmazni fogja a résztvevő 

nevét, valamint a bejegyzési sorszámot. Ez 
a módszer nagymértékben megkönnyíti 
majd a regisztrált résztvevők számának pon-
tos meghatározását, de nagy segítséget nyújt 
a legnépesebb képviseletű település kiválasz-
tásában is. A szervezők ezúton is tisztelettel 
felkérnek minden résztvevőt (és nem csak a 
fellépő csoportok tagjait), hogy a Nyeregbe 
kiérve keressék fel a népviselet nyilvántartá-
sára kihelyezett regisztrációs pontot, mely 
az aranykapu és a Kóka Rozália, valamint 
Petrás Mária kiállításait bemutató sátor 
között lesz elhelyezve. A népviseletbe öltö-
zöttek regisztrációja kizárólag 13–15 óra 
között zajlik.

Az ünnepség házigazdája Csík szent-
mihály Polgármesteri Hivatala. Meghívottak: 
Petrás Mária népdalénekes és Kóka Rozália 
ének- és mesemondó. Szervezők: Csíksze-
reda Város Polgármesteri Hivatala, Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes, Ezer Szé-
kely Leány Napja Alapítvány. Társszervezők: 
Hargita Megye Tanácsa, Kovászna Megye 
Tanácsa, Maros Megye Tanácsa, Székelyföldi 
Kézművesek Egyesülete. 

Ezer Székely Leány Napja
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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 kon� iktus 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.
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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 O�  -
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 � appáns 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, � lmeket összesítő oldalá-
ra, megnézte a legújabb mozis premierek 
állását, és közben valami maradandó 
� lm- 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  Tamás Attila

skandi

hargitanépe

sudoku

haladó szintkezdő szint

skandi pályázati szelvény 2012. július 3.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza 
személyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet 
nyereményjátékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi 
előfizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2012. július 18-ig kell beküldeni.

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



2 1 9
8 5

5 7 4
6

8 5 7 6
5 3 2 4
3 7 4
9 8

3 2

8
5 3
3
9

8 6 4
5 1 2 3

9 1 4 8 5
8 7 2 9

2 4 7 5
9 8 6 3

1 4 9 7
7 3 1

6 4 3 2 9

 KÉSZÍTETTE: BENEDEK ENIKŐ

OLASZ RE-
NESZÁNSZ 
FESTŐ V.  *

ELL!

... SÁNDOR, 
ÍRÓ

FESTMÉ-
NYÉNEK 
CÍME

ORVOS
  É

PARTNER

FLUOR

VÉS
LITER

FOSZFOR
COULOMB

SZÍNPADI MŰ

TROMF

ALBÁN PÉNZ

A VÉGÉN 
BONT!

DOWNLOAD 
ACCELERA-
TOR PLUS

ZAMBIAI 
ÉS OMÁNI 
AUTÓJEL

KÖLTŐI 
SÓHAJ OKUL OXIGÉN

OROSZ 
HÁRMAS

KAPPA 
DELTA PI

IDŐMÉRŐ 
SZERK. 
RÉSZE

JUTTAT

NULLA

A 
HOSSZÚSÁG 
JELE

FELTÉVE

FÖLDFOR-
GATÓ ESZKÖZ

EGER VÁRÁT 
VÉDTE

ROMÁN 
TEREPJÁRÓ

CSECSEMŐ-
SÍRÁS

DEHOGY!

ÉLES 
ESZKÖZZEL 
ÁTDÖF   T

KÖZPONTI 
CSILLAGUNK

ZORRO

CSÜNG

GIGA

CSÁRDA, 
CSAPSZÉK

VÉREDÉNY
NANOJÓD JÁRUNK 

RAJTA

SZÍNE-
HAGYOTT, 
VÉRTELEN

EZRES-
DARAB!   *






