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Érthető tételt 
kaptak a magyar 

érettségin
A magyar nyelv és irodalom 

írásbeli vizsgával folyatódott 
tegnap az érettségi. Dáné Szilárd 
magyar szakos tanfelügye-
lő szerint nem voltak nehe-
zek a tételek, megfeleltek 
az idei tantervnek.

Gyűlnek 
a Trabantok

Hetedik alkalommal szervezik 
meg hétvégén a Zeteváralján 

a Trabant–Wartburg találko-
zót. Az udvarhelyi Trabant 
Klub által életre hívott ese-
ményen az NDK volt autóikonjai 
előtt tisztelegnek.

Melegrekordra
figyelmeztetnek
A napok óta tartó forróság át-

lépte az eddigi periódusban 
mért legmagasabb hőmérsékle-
ti értékeket. A mostani, 
átlagosnál melegebb idő 
hétvégéig napról napra fo-
kozódik, de vasárnaptól kisebb 
enyhülés várható. 

Angol nyelvtAnfolyAm 
száz gyermeknek

Amerikai 
önkéntesek 
Udvarhelyen

Száz székelyudvarhelyi gyer-
mek vesz részt a Szentimre 

utcai Rózsa Gyermekház-
ban azon a háromhetes 
angol nyelvtanfolyamon, 
amelyet két fiatal amerikai ön-
kéntes lány vezet.
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Készülnek az udvarhelyi 
patikák a kódolt receptekre6
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zsebpénz vAgy megélhetés?

Gyűjtögetni lehet, 
visszaváltani nehezebb

Harminc-negyven éve még gyerekek gyűjtötték szorgalmasan és adták le az újrahasznosítható 
hulladékot, helyüket ma már egyre inkább a nyugdíjasok veszik át. Előbbiek zsebpénz szerzési 
lehetőséget láttak a gyűjtésben, utóbbiak megélhetési gondjaikat próbálják enyhíteni. A mai 

fiatalokat már inkább iskolák vonják be különböző gyűjtőakciókba, de a szelektív 
hulladékgyűjtés felé irányuló hajlam a lakosság körében is folyamatosan növekszik. > 5. oldal

Pár éve még komoly divatja volt az üveggyűjtésnek. Ma már csak a tartalmára van igény

A szigorú érettségi és 
a csöppnyi emberség

Némelyek szerint joggal tehető 
fel a kérdés, milyen tanár az, aki egy 
tét nélküli szóbeli vizsgán megcsör-
renő mobiltelefon miatt egy 
évre kizárja a vizsgázó diákot 
az érettségiről. Tudniillik leg-
közelebb jövő augusztusban állhat-
nak a vizsgáztató bizottság elé.
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     Antalfi József

valutaárfolyam
1 euró  eUr 4,4505ì
1 amerikai dollár Usd 3,5347ì
100 magyar forint hUF 1,5602ì



társadalom

Körkép2. oldal |  2012. július 4., szerda

hirdetések

A Leonardo da Vinci zseniális 
találmányai című kiállításon a 
legtöbb látogató a „művészt” 
keresi. Azt a Leonardót, aki 
képzőművészeti alkotásai ré-
vén viszonyítási pontként szol-
gál művészettörténészek szá-
mára, és akinek munkái a XXI. 
század emberét is lenyűgözik. A 
kiállítás nem kecsegtet eredeti 
Leonardo-képekkel, de közel 
negyedórás vetítés révén be-
tekintés nyerhető négy festmé-
nyének rejtelmeibe. Ezen mun-
kák rövid ismertetésére szolgál 
a most induló cikksorozatunk.

Az utolsó vacsora a milanói 
Santa Maria delle Grazie kolostor 
ebédlőjének falára készült tempe-
ratechnikával, Lodovico Sforza 
megrendelésére 1495 és 1497 kö-
zött. A freskó témája az a bibliai 
jelenet, amikor Krisztus tizenkét 
tanítványával, az apostolokkal 
étkezik és elhangzik próféciája az 
elárultatásáról: „Bizony mondom 
nektek, egyiketek elárul.” Az áru-
lás bejelentésére a tanítványok a 
csodálkozást és az ijedtséget kife-
jező, különböző mozdulatokkal 
reagálnak. Bertalan dúltan emel-
kedik fel a helyéről, az ifjabb Jakab 

és András csodálkozva emeli fel a 
kezét. Péter is feláll és haragosan 
fordul középre. Júdás hátrahőköl, 
baljában pénzeszacskó, tettének 
fizetsége. 

A Leonardo da Vinci híres 
festménye előtt készült alkotások 
kompozíciói élesen elkülönítették 
Júdás alakját. Leonardo szakított 
a hagyománnyal, s betette a többi 
apostol közé. Közvetlenül János 
mellett foglal helyet, aki összekul-
csolt kézzel, elgondolkodóan néz 
maga elé. 

A képen négy, különböző-
képpen kialakított csoportba 
rendezte az apostolokat, mind-
egyiknek kiemelve külön-külön 
az egyéniségét. Az egyes aposto-
lokat a mozdulataikkal és arcki-
fejezéseikkel jellemezte. Beható-
an tanulmányozta a különböző 
jellemeket. Megfelelő modellek 
után kutatott. Feljegyzésekben 
rögzítette, az apostolok megjele-
nítendő tulajdonságait, reakcióit 
a jelenetben. Rengeteg mérlegelés 
és tanulmány után alakította ki a 
végső jellemzést. Korabeli milanói 
személyek alapján festette meg 
őket életnagyságban. Az egyes 
esetekben spontán módon eltért 
az előzetes tervtől. 

A három-három tanítványt 
hozzávetőleg háromszögekbe, 
a legegyszerűbb és legstabilabb 
mértani idomba komponálta. 
A hat-hat tanítvány egyenlően 
elosztva Jézus két oldalán helyez-
kedik el, akár egy mérleg két karja 
egyensúlyba állítva. Sajátos utat 
választott nemcsak az alakok ki-
választásában, beállításában, ha-
nem merőben új módon kezelte 
ezek megfestésének módját is. 
Mellőzte a rajz élességét, a formák 
egymástól való szigorú elhatáro-
lódását, inkább összekapcsolta a 
formákat, az alakokat. Tette ezt 
finom, leheletes lazúrral – olajban 
hígított festékrétegek egymásra 
festésével, amelyek gyöngéd és 
átlátszó árnyként összevonják a 
formákat. A jelenetet a centrá-
lis perspektíva törvényei szerint 
megszerkesztett, színpadszerű 
térben helyezte, amelyben a pers-
pektíva törvényei szerint, a mély-
ségbe vezető vonalak egymáshoz 
közelednek, s látszólag egy távoli 
pontban, az ún. enyészpontban 
futnak össze. Leonardo képének 
az enyészpontja Krisztus feje. Így 
hangsúlyozta a festő a Megváltó 
központi szerepét.

Vécsi Nagy Zoltán művészettörténész

hAáz-sArok A művész LEonArdo dA vIncI (I.)

AngoL nyELvtAnfoLyAm száz gyErmEknEk

Amerikai önkéntesek Udvarhelyen
száz székelyudvarhelyi gyer-
mek vesz részt a szentimre ut-
cai rózsa gyermekházban azon 
a háromhetes angol nyelvtanfo-
lyamon, amelyet két fiatal ame-
rikai önkéntes lány vezet.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Sara Palasits New Jerseyből, 
Cathrine Martinet Gailey 
pedig Texasból érkezett, 

hogy angolt tanítson az udvar-
helyi gyermekeknek. A két, ti-
zennyolc, illetve tizenkilenc éves 
önkéntes a Kinderstart Egyesület, 
a Dr. Verestóy Attila Alapítvány, 
és a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat jóvoltából tartózkodik 
közel egy hónapot a városban, s a 
Learning Enterprisestól érkeztek. 
Az amerikai alapítványnak gondja 
volt arra, hogy neves egyetemekről 
válogassa ki önkénteseit, akik „dol-
guk végeztével” tovább is állnak: 
egyikük Horvátországban, másikuk 
pedig Romániában önkénteskedik 
tovább. A foglalkozások hétköznap 
délutánonként zajlanak, négy kor-
csoportban: a tanfolyam „legidő-
sebb” hallgatója tizennégy, a legfia-
talabb pedig mindössze három éves. 
Az énekléssel, versmondással színesí-
tett, játékos, interaktív tanfolyamon 
összesen száz székelyudvarhelyi gyer-
mek vesz részt.

– A Kinderstart Egyesület és a 
Dr. Verestóy Attila Alapítvány kö-
zösen pályázott Székelyudvarhely 

Polgármesteri Hivatalánál, s hála 
nekik, a háromhetes tanfolyam fe-
jenként mindössze tizenöt lejbe ke-
rül – ismertette a tényállást Szőcs-
Gazdi Györgyi. A Kinderstart 
vezetője elmondta azt is, a mostani 
nyelvtanfolyamon kívül is dolgo-
zik egyesületüknél amerikai tanár: 

a Béke Hadtest ökéntese szeptem-
bertől már a második évet kezdi 
Székelyudvarhelyen. Mint mond-
ta, ennek köszönhetően a Rózsa 
Gyermekház tanítványai rutino-
sabban boldogulnak az új taná-
rokkal, de a két fiatal amerikai lány 
példamutató, játékos oktatásának 

köszönhetően az újak is hamar al-
kalmazkodtak.

– Tevékenységünk során nagy 
hangsúlyt fektetünk az oktatás-
ra, ezért különösen örültünk a 
Kinderstart kezdeményezésének 
és természetesen támogattuk 
az ötletet – fűzte tovább a szót 

Nemes Melinda. A Dr. Verestóy 
Attila Alapítvány ügyvezető igaz-
gatója fogadta be az egyik tanárt, 
így – mint nevetve mondta – az 
egész család intenzív angol nyelv-
tanfolyamon vesz részt.

– Minden elismerés, tisztelet 
a két tanárnak, hiszen önkéntes-
ként dolgoznak. Nagyon lelke-
sek, minden nap két órát készül-
nek, lecketervet készítenek, arról 
nem is beszélve, hogy imádják a 
gyermekeket – tette hozzá Nemes 
Melinda.

Noha a gyermekek hosszú 
tanév után vannak, szívesen lá-
togatják a tanfolyamot, hiszen a 
játékos, interaktív oktatás nem 
megterhelő számukra. A szer-
vezők azt mondják, senki ne 
számítson arra, hogy három hét 
után folyékony fog angolul tár-
salogni a gyermeke. A tanfolyam, 
az amerikaiakkal való találkozás 
viszont remek alkalom arra, hogy 
a diákok megismerkedjenek egy 
idegen nyelvvel, kultúrával, arról 
nem is beszélve, hogy ezalatt sem 
a számítógép előtt ücsörögnek, 
hanem hasznosan töltik a szünidő 
egy részét.

A háromhetes nyelvtanfolyam 
az udvarhelyi civilek összefogásá-
nak újabb szép példája. A két há-
zigazda nem győzte hangsúlyoz-
ni: együtt, közösen többre tud-
nak menni, többet tudnak tenni. 
A sikeren felbuzdulva ígérik: lesz 
folytatás.

Önként. Sara és Cathrine száz udvarhelyi gyermeket oktat fotó: ifj. haáz sándor

Együtt táboroznak a máréfalvi és a zsombolyai gyerekek

A Máréfalvi Nyirő József Általános Iskola és a Kapuk Iskolája 
Egyesület 2012. július 9. és 2012. július 11. között megszervezi a 
Fedezzük fel értékeinket! nyári tábort a Simon Csilla Panzióban 
(Máréfalvi patak 638. szám). A megnyitó 2012. július 9-én, hétfőn 
de. 11 órakor, a záró rendezvény 2012. július 11-én, szerdán du. 7 
órakor lesz.

A program segítségével a Temes megyei Zsombolya és a Har-
gita megyei Máréfalva 5–8. osztályos tanulóinak kapcsolatát épít-
jük. Kétnyelvű táborunkban három egész napon át ismerkedünk 
Máréfalva természeti-kulturális értékeivel, a hagyományos népi 
mesterségek fortélyaival és a hely sajátos ízeivel. A táborozás alatt 
lesz gyógynövénytúra, székelykapu-felfedező kalandtúra, népi mű-
helysarkok felállítása és végül az itt készült kézművestermékek ki-
állítása.

PROGRAM:
Július 8., vasárnap: A zsombolyaiak érkezése, elszállásolása
Július 9., hétfő: Megnyitó (de. 11 óra), ismerkedési és sportjáté-

kok, házikenyér-kóstolás, gyógynövénytúra. 
Július 10., kedd: Az iskola és a faluközpont meglátogatása, is-

merkedés a Kőlik legendájával, tájházlátogatás, székelykapu-felfede-
ző kalandtúra

Július 11., szerda: Népi műhelysarkok, kiállítással egybekötött 
záró rendezvény (du. 7 óra)

Július 12., csütörtök: A zsombolyaiak hazautazása

Támogatónk: Hargita Megye Tanácsa
Partnereink: Udvarhelyszéki Népművészek Egyesülete, 

Forogvirág Gyermek Néptánccsoport, Máréfalvi Turisztikai Infor-
mációs Iroda



Tömegesen puszTulTak a halak a nyikóban

Megfulladtak a vízben
magyarból vizsgázTak a diákok

Érthető tételt kaptak 
a magyar érettségin

Több mint száz kiló, nagytestű 
hal pusztult el tegnap a Fehér-
nyikó farkaslaki szakaszán, 
ugyanis a helyi víztisztító állo-
más egyik pumpájának meghi-
básodása miatt nagy mennyisé-
gű szennyvíz került a patakba, 
ami gyakorlatilag megfojtotta a 
halakat.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Feltehetően a 2004-ben, 
Sapard-támogatással 
épült farkaslaki szenny-

víztisztító állomás egyik pum-
pájának meghibásodása mi-

att tegnap délután nagyobb 
mennyiségű szennyvíz ömlött 
a Fehér-Nyikó farkaslaki sza-
kaszába, aminek következté-
ben tömegesen pusztultak el 
a folyóban élő halak. Mint 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, 
a Nagyküküllő Vadász- és 
Sporthorgász Egyesület mun-
katársától megtudtuk, a folyó 
farkaslaki, körülbelül két kilo-
méteres szakaszán több mint 
száz kilogramm hal pusztult el.

– Bármennyire is furcsán 
hangzik, a halak megfulladtak a 
vízben – nyilatkozta lapunknak 
Mărmureanu-Bíró Leonárd, aki 

szerint a halak pusztulását oxi-
génhiány okozta, ugyanis amikor 
a vízbe került szerves anyag bom-
lani kezdett, kivonta azt a kevés 
oxigént is, ami ebben a forróság-
ban a létszükségletet biztosítja a 
halaknak.

a horgászegyesület munka-
társának tájékoztatása szerint a 
tegnap délutáni órákban a hely-
színen tartózkodtak a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Fel-
ügyelőség és a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Őrség szak-
emberei is, akik a halpusztulást 
követően a helyszínen vízpróbát 
vettek és kivizsgálják az esetet.

a magyar nyelv és irodalom 
írásbeli vizsgával folyatódott 
tegnap az érettségi. dáné szi-
lárd magyar szakos tanfelügye-
lő szerint nem voltak nehezek 
a tételek, megfeleltek az idei 
tantervnek.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

dáné Szilárd lapunknak 
hangsúlyozta: nem vol-
tak hibák a tételekben, 

mivel mostanában elég sok prob-
léma adódott a helytelen tételso-
rokból. Egy Balassi Bálint-verset 
kellett értelmezniük a diákoknak 
az első tételnél, a másodikban pe-
dig egy erdélyi kopóról szóló szö-
vegértelmezést kaptak feladatul. 
a harmadik pontban egy törté-
nelmi tárgyú elbeszélést kaptak. 

– Ez lehetett verses alkotás, 
ballada, novella: a lényeg az volt, 
hogy történelmi esemény legyen a 

tárgya. Én úgy hiszem, elérhetőek 
voltak a tételek. Meglepetést csak 
azoknak okozhattak, akik nem 
készültek a vizsgára – ismertette 
dáné Szilárd.

Lukácsi Előd, a Baczkamada-
rasi Kis Gergely református Gim-
názium végzős diákja nem találta 
nehéznek a tételeket. 

– Inkább a verselemzés volt 
nehezebb, mivel arra nem lehet 
konkrétan készülni, a saját gon-
dolatokat kellett leírni a versről. a 
szövegértelmezés nem volt nehéz, 
ezt minden magyar anyanyelvű 
könnyedén meg kellett, hogy old-
ja – fejtette ki véleményét lapunk-
nak az érettségiző diák. 

Hodgyai László, a Hargita 
Megyei Tanfelügyelőség munka-
társa lapunknak elmondta, min-
den rendben zajlott a magyar 
írásbelin: nem zártak ki egyetlen 
diákot sem csalásért. a tegnapi 
vizsgáról 62-en hiányoztak.

Körkép
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napirenden

Több mint száz kiló, nagytestű hal pusztult el. Kivizsgálják az esetet 

Ma a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak az érettségizők

Némelyek szerint joggal tehető fel a kérdés, 
milyen tanár az, aki egy tét nélküli szóbeli vizs-
gán megcsörrenő mobiltelefon miatt egy évre ki-
zárja a vizsgázó diákot az érettségiről? Tudni-
illik, legközelebb jövő augusztusban állhatnak 
a vizsgáztató bizottság elé.

Mint tudjuk, két diákot kizártak a szó-
beli érettségiről. Eg yiküknek megcsörrent a 
mobilja (amit nem szabadott volna bevinni), 
a másik meg beszélgetni próbált. Természete-
sen eg yetértek azzal, hog y az érettségin és a 
hozzá hasonló fontos eseményeken szükséges a 
rend, mert például a csaló diákok miatt sok 
szorgalmas tanuló került később fizetéses helyekre az 
eg yetemeken. Még azt a kérdést is feltenném, vajon 
van-e olyan tanár – jelenlegi vizsgáztató –, aki soha 
nem csalt, nem puskázott eg y picit diákéveiben. Gon-
dolok most eg y-eg y vizsgán váltott szóra, segítségké-
résre. Azzal is eg yetértek, hog y a pad alatt puskázó 
diákot meg kell fenyíteni, de azt hiszem, eg y telefon-
csörrenés miatt nem kellett volna kizárni a diákot, s 
arra kárhoztatni, hog y eg y éven át pincérkedjen vag y 
asztalosműhelyben gürizzen. S még az is felmerül 
benne, hog y képtelenek vag yunk szemet hunyni eg y 
ekkora szabálytalanság felett? Hol itt az a csöppnyi 
emberség? Biztos, hog y csalni akart az a g yerek?

Délelőttönként elkap a nosztalgia, a melankólia, 
ha meglátok egy csapat öltönyös diákot, érettségi vizs-
gáról kullogva kifelé. Természetesen egy kávézóban köt-
nek ki, hiszen a vizsga utáni gőzt ki kell engedni. Jól 
is teszik. Nem tagadom, részben irigylem őket, főként 
az iskolai csapatszellemért. Most joggal kérdezhetik 
meg a vizsgázók is, hogy miért tud hiányozni egy ilyen 
kínpadi vallatás. Úgy látom, mindenkinek igaza volt, 
aki annak idején ezt mondta: később megszépülnek a 
diákévek, a fránya érettségivel egyetemben. Abba bele 
sem merek gondolni, hogy hányas lett volna a tíz év-
vel ezelőtti érettségi átlagom, ha már akkor is az lett 
volna a leg fontosabb dolga a tanügyminisztériumnak, 

hogy bekamerázza a termeket. Töredelmesen 
bevallom, valamennyi tantárgyból tanultam, 
de nem egy vizsgán igénybe vettük egymás segít-
ségét. Akkor valamiért jobban szemet hunytak 
a pusmogó vizsgáknál. Visszaemlékszem, hogy a 
legutolsó írásbeli vizsgán döbbentem rá én is: az 
akkori osztályunk már sosem lesz teljességében 
együtt, leg feljebb az érettségi találkozón (onnan 
meg mindig hiányzik valaki). Most engem ért a 
megtiszteltetés, hogy nekilássak a találkozó meg-
szervezésének. Hadd lássuk, hogy tíz év alatt ki 
hány kilóval lett nehezebb...

A vizsgákra visszatérve: az érettségiző di-
ákoknak azt tanácsolnám, hogy bízván a hegy alatti 
abrakolás megváltó erejében, biztosan lépjenek be a 
vágóhídra, hiszen sikerülni fog. A tétovázással csak az 
esélyek romlanak, főként, ha hozzám hasonlóan nem 
tették tönkre magukat a felkészüléssel. Az írásbeli vizs-
gákon meg mindent el kell követni a leg jobb jegy meg-
szerzéséért, mert a gyenge érettségi átlag később busás 
tandíjakat szülhet a továbbtanulóknak.

A szigorú érettségi 
és a csöppnyi emberség

                   NézőpoNt n antalfi József



Hetedik alkalommal szervezik 
meg hétvégén a Zeteváralján 
a Trabant–Wartburg találkozót. 
Az udvarhelyi Trabant Klub ál-
tal életre hívott eseményen az 
NDK volt autóikonjai előtt tisz-
telegnek.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Idén is a zeteváraljai kem-
ping szolgál majd otthonául 
a Trabant Klub Udvarhely 

által életre hívott és egész hétvé-
gét betöltő eseményének, ahol az 
NDK volt autóikonjai mérettet-
nek majd meg. Tókos Tamás, a 
rendezvény egyik szervezője sze-
rint a kétüteműek találkozóján a 
gépkocsik és tulajdonosaik részt 
vesznek a legek versenyén: a tu-
lajdonosok ügyességi próbákon, 
és kerékcserében is megmérettet-
nek. A Trabantok és Wartburgok 
közül díjazzák a legmesszebbről 
érkezőt, a közönség kedvencét, 
a legszebbet, a legcsúnyábbat, a 
legöregebbet, a legextrémebbet, 
ugyanakkor nem maradhat ki a 
közönség kedvence sem.

Bár a trabantosok már pénte-
ken összegyűlnek Zeteváralján, 
a találkozó hivatalosan szombat 
délelőtt felvonulással kezdődik 
Székelyudvarhely utcáin, amelyet 
a rend őrei biztosítanak majd. A 
szombati programot a zeteváraljai 
helyszínen mentési bemutató-
val is színesítik a szervezők. A 
székelyudvarhelyi tűzoltók a szi-
mulált helyzetben egy baleset 

során az autójába szorult embert 
mentenek ki. A gépkocsiba szo-
rult személy mentése során a tűz-
oltók feszítő-vágó berendezéssel 
szétvágják az autót, majd a sérül-
tet kiemelik a gépkocsiból.

– A mentési bemutatóval lát-
ványosabbá szeretnénk tenni a 
találkozót, de természetesen nem 
Trabantot vágnak szét a tűzoltók, 
mert abból már kevés van – nyug-
tatta meg Tókos azokat, akik eset-
leg aggódnának az NDK egykori 
büszkeségeiért.

A hetedik udvarhelyi Trabant–
Wartburg találkozóra bejelent-
keztek már magyarországi és helyi 
résztvevők is, azonban a szervező 
szerint lehetnek olyan meglepeté-
sek is, mint tavaly, amikor Svájc-
ból érkezett egy trabantos.

A szervező tájékoztatása sze-
rint egy igazán fergeteges hétvégi 
kikapcsolódásban lesz részük a 
Trabant és Wartburg tulajdono-
soknak, de természetesen a nosz-
talgiázók, vagy a fesztivál iránt ér-
deklődők sem fognak unatkozni.

Nyolcadik alkalommal szer-
vezte meg az Udvarhelyszék 
Fúvószenekar az egyhetes fú-
vóstáborát, kezdőknek és ha-
ladóknak. A július 3–10. között 
zajló rendezvénynek a Dr. Palló 
Imre Zene és Képzőművészeti 
Szakközépiskola ad otthont – 
tájékoztatott Gergely János ta-
nár, a zenekar vezetője.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Magyarországról 14 ok-
tató érkezett tanítani, 
tegnap délelőtt 35 ta-

nuló volt jelen a táborban, de fo-
lyamatosan érkeznek szerte az or-
szágból. A résztvevők többek közt 
Szatmárnémetiből, Kolozsvárról, 
Fehéregyházáról, a Homoród 
mentéről, Kápolnásfaluból, Kará-
csonyfalváról érkeznek.

– Ez már a nyolcadik tábor, 
eléggé kinőtte magát a kezdetek 

óta. Van teljesen kezdő csoport 
is, de szakképzett zeneakadémi-
ásunk is. Főként klasszikus zenét 
tanulnak, de a hangsúly a hang-
szertechnikára és zeneelméletre 
esik. A fúvós hangszerek minde-
nikét oktatják a táborban. Tanu-
lunk befújási- és ujjgyakorlatokat, 
mindezt európai szinten – ismer-
tette Gergely János.

Az oktatás 9–13 óráig, illetve 
15–19 óráig tart. Vacsora után 
a különböző formációk tovább 
gyakorolnak a zárásra. A tábor 
zárókoncertjét július 10-én tart-
ják a volt Stúdió Mozi nagyter-
mében. Itt hangszeres szólókat is 
meg lehet hallgatni, de főként a 
kamaraformációkra koncentrál-
nak.

A tábor létrejöttét a művészeti 
szakközépiskola, a Hargita Me-
gyei Hagyományőrzési Forrás-
központ, és a polgármesteri hiva-
tal támogatta.

Mivel rengeteg olyan dalos 
kedvű ember van, aki szeretne 
énekelni (de a fürdőszoba ajta-
ján kívül nem mer próbálkozni), 
Derzsi Katalin tanárnő meg-
hívására négy napon keresz-
tül Székelyudvarhelyen oktat 
Imre Beatrix-Leila. A temesvári 
dzsesszének-tanár már számos 
sikeres énekest felkészített te-
hetségkutató versenyekre, töb-
bek közt Abodi-Nagy Blankát is.

A. J.

A július 16–19. közötti kur-
zus a kezdőktől a profi éne-
kesekig mindenkinek hasz-

nos lehet. A főszervező elmondta 
lapunknak, hogy a meghívott fő-
ként dzsesszt és könnyűzenét oktat 
Temesváron. Olyan hírességeket is 
felkészített mint Diana Hetea, aki 
a Românii au talent tehetségkuta-
tó befutottja.

– Többen is jelezték, hogy 
igény lenne egy ilyen fajta kurzusra 
Udvarhelyen. Bodurian János igaz-
gató szállást és ételt és helyszínt 
biztosít a Dr. Palló Imre Művészeti 
Szakközépiskolában. A tervek sze-

rint mindenkinek külön órája len-
ne, de nyugodtan meg lehet hall-
gatni mások óráit is. A kurzus vé-
gére akár egy kórus is kialakulhat. 
Jöhetnek kezdők is, mivel nincs 
kottaolvasáshoz kötve a jelenlét. 
Tudni kell, hogy a tanárnő renge-
teg tehetségkutatós versenyzőt fel-
készített már – ismertette Derzsi 
Katalin.

Mivel nagyon jó kapcsolat ala-
kul ki a tanulók között a hasonló 
kurzusokon, július 19-én nyilvá-
nos zárókoncertet tartanak a részt-
vevők a volt Stúdió Mozi nagy-
termében. A négynapos szakmai 
kurzusra a részvételi díj mindössze 
50 lej. 

Ezzel párhuzamosan zajlik 
a zeneiskolában a Bolyai Nyá-
ri Akadémia, ami a zene- és 
képzőművészetszakos tanárok 
számára szól. Az igazgató azzal a 
kéréssel fordul az énekkurzus di-
ákjaihoz, hogy aki ismeri a kottát, 
vegyen részt a nyári akadémia kó-
rusában is.

Érdeklődni lehet Derzsi Kata-
linnál, a 0740–520 471-es telefon-
számon.

Mint ismeretes, egy hónapja 
indította az Igyon egy pohár 
almalevet Udvarhelyszékért! 
elnevezésű programját a Szé-
kelygyümölcs Egyesület és a 
Székelyudvarhelyi Közösségi 
Alapítvány. A kezdeményezés 
során befolyt összegből az ala-
pítvány a Vidéki Alapot támo-
gatja, minden deci elfogyasz-
tott almalé után 40 bani kerül 
ebbe az alapba.

A. J.

Noha az akció májusban 
indult és fél évig tart, 
emlékeztetnek: csak 

akkor gyűl, ha fogy! Csáki Ro-
zália, az SZKA ügyvezető el-
nöke arról tájékoztatott, hogy 
már négy vendéglátó egység 
kapcsolódott be a projektbe: 
a Gondűző Étterem, a Határ-
patak Panzió, a G. Café és a 
Renaissance kávézó. Eddig 39 
doboz ötliteres almalé került ki 
hozzájuk.

– A legtöbbet a G. Caféban 
fogyasztanak, de szép lassan gyűl-
nek a tombolafüzetek is. Minden 
egyes pohár után jár egy matrica, 
július végén lesz az első sorsolás – 
mondta el Csáki Rozália.

Az Igyon egy pohár almalevet 
Udvarhelyszékért! elnevezésű 
akció első fázisa fél évig tart. Ez 
idő alatt, aki almalevet fogyaszt, 
mint már jeleztük, nyerhet is. A 
„játékban” részt vevőknek egy 
tombolafüzetben kell gyűjteni-
ük minden elfogyasztott pohár 
almalé után az alma-matricát, 
és ha kigyűlt a tíz darab, akkor 

bele kell tenni a kihelyezett 
gyűjtődobozba. A főnyeremény 
egy 500 lejes OTP bankkártya , 
illetve a rendszeresen almalevet 
fogyasztók további nyeremény-
tárgyakra is számíthatnak: 100 
lejes Gondűző vásárlási utalvány 
(3 db.), Udvarhelyszéki Mozaik 
könyv (3 példány), Közösségi 
Kuponfüzet (5 db.).
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Hetedszerre gyűlnek össze a veteránautósok. A külföldiek körében is népszerű a rendezvény

Eddig 39 doboz ötliteres almalé került ki a vendéglátói egységekbe

VII. SZéKELyUDVArHELyI TrABANT–WArTBUrG TALáLKoZó

Zeteváralján gyűlnek a Trabantok
Egy héten át „táboroznak” 

a fúvósok

Dzsessz- és könnyűzenei 
énekkurzus Udvarhelyen

Fogy az almalé Udvarhelyszékért

Körkép



Harminc-negyven éve még gye-
rekek gyűjtötték szorgalmasan 
és adták le az újrahasznosítha-
tó hulladékot, helyüket ma már 
egyre inkább a nyugdíjasok ve-
szik át. Előbbiek zsebpénz szer-
zési lehetőséget láttak a gyűj-
tésben, utóbbiak megélhetési 
gondjaikat próbálják enyhíteni. 
A mai fiatalokat már inkább 
iskolák vonják be különböző 
gyűjtőakciókba, de a szelektív 
hulladékgyűjtés felé irányuló 
hajlam a lakosság körében is 
folyamatosan növekszik.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Szelektív hulladékgyűjtés, új-
rahasznosítás, környezettu-
datos nevelés – divatos sza-

vak ezek, ráadásul, ha életbe lépte-
tik, piros pont jár érte az Európai 
Uniónál, fekete, ha nem. Tévedés 
azt hinni, hogy a mai negyvenes-
ötvenes generáció annak idején 
nem részesült ilyen nemű neve-
lésben, de igenis volt része benne, 
legfeljebb nem így nevezték, na 
meg uniós elvárásokról sem hal-
lott senki, mert akkoriban még 
maga a szervezet sem létezett.

A 70-es, 80-as években ko-
moly divatja volt a papír-, üveg-, 
rongy- és ócskavas-gyűjtésnek. 
Nemcsak a „lelkes pionírok” tevé-
kenysége volt ez, magánakcióként 
egy kis fáradozással (esetleg a 
szülői noszogatásnak eleget téve) 

komoly zsebpénzt is lehetett ke-
resni általa. A hulladékgyűjtés 
egyénileg manapság már nem any-
nyira divatos a fiatalok körében, 
a tevékenység szervezettebben és 
hatékonyabban főleg az iskolák 
bevonásával történik.

„Termés” a Termés utcában
Hivatalos hulladékudva-

ra az AVE Hargitának van 

Székelyudvarhelyen (a Termés 
utca 1. szám alatt), itt bármilyen 
újrahasznosítható hulladékot be-
vesznek – tájékoztatott Nemes 
Ervin műszaki igazgató. Kiderült, 
hogy mindennek van kilónkénti 
ára, ami igen fluktuáló, előfordul, 
hogy több napig nincs változás, 
de akadnak időszakok, amikor 
naponta módosul. Konkrét árakat 
viszont nem mondott az igazgató.

– A hulladékudvar gyakori 
látogatói nem is annyira a gyere-
kek, mint inkább a nyugdíjasok. 
Előfordul, hogy hetente ide lá-
togatnak, de a leadott hulladék 
ellenértékét összegezve, havi egy 
alkalommal veszik át – árulta el 
Nemes Ervin.

A begyűjtött újrahaszno-
sítható anyagokat az AVE is 
továbbadja, a PET-palackokat, 
elektronikai hulladékokat buzăui 
feldolgozók vásárolják meg, a pa-
pírt a Brassó megyei Zernyesten 
dolgozzák fel, a tört üvegre vi-
szont kicsi a kereslet.

Növekvő tendencia
Ahhoz, hogy a szelektív hul-

ladékgyűjtés mindennapjaink 
részévé váljon, nem szükséges 
meglátogatni a Termés utcai hul-
ladékudvart. Székelyudvarhely 
különböző pontjain húsz úgy-
nevezett szelektív sziget létezik. 
Egy-egy ilyen gyűjtőpont három 
kukát jelent, melyekbe műanyag 
palackot, papírt, illetve üveget 
lehet gyűjteni. Ugyanakkor, ha 
valakinek nagyobb mennyiség-
ben gyűlt össze újrahasznosítha-
tó hulladéka, előre egyeztetett 
időpontban, díjmentesen elszál-
lítják.

Székelyudvarhelyen a begyűj-
tött újrahasznosítható hulladék 
mennyisége évek óta folyamato-
san nő, nemcsak a hulladékudvar-
ba látogatók hoznak többet, de 

a szigetek kukáit is gyakrabban 
kell üríteni. Télen főleg papírból 
gyűl több, a PET-palackoknak 
pedig – értelemszerűen a nagy 
hőség miatt – nyáron van a sze-
zonja.

– Érződik, látszódik, hogy 
az udvarhelyiek egyre inkább 
hajlanak a szelektív gyűjtés felé 
– állapította meg Nemes Ervin, 
az AVE Hargita műszaki igazga-
tója.

Problémás üvegvissza-
váltás

A környezettudatosság je-
gyében sokan igyekeznek visz-
szaváltható, betétdíjas csoma-
golású terméket vásárolni, ám 
helyzetük nem irigylésre méltó. 
Az üzletek igyekeznek kibújni a 
felelősség alól, ez pedig igencsak 
megnehezíti a „zöld” fogyasztók 
helyzetét. A legtöbb üzletben 
csak úgy hajlandók visszaváltani 
a betétdíjas üveget, ha azt ott vá-
sárolták, ennek bizonyítására pe-
dig a kasszacímkét is követelik. 
Az üvegvisszaváltó automatát 
már feltalálták, de errefelé csak 
hírből ismerjük. Választ keresve 
a „mi legyen az otthon felgyűlt 
üres sörösüvegekkel?” kérdésre 
több üzletben is próbálkoztunk 
– eredménytelenül. A legjobb 
ajánlatot végül egy italforgalma-
zótól kaptuk: az 1 lejes értékkel 
bíró palackot darabonként 25 
baniért bevették volna.

A napok óta tartó forróság át-
lépte az eddigi periódusban mért 
legmagasabb hőmérsékleti ér-
tékeket. A mostani, átlagosnál 
melegebb idő hétvégéig napról 
napra fokozódik, de vasárnaptól 
a Maros Megyei Meteorológiai 
Intézet munkatársai szerint ki-
sebb enyhülés várható. 

Radó Krisztina

A kánikulai napok száma 
még kérdéses, de az biztos, 
hogy a hőség legalább pén-

tekig megmarad a térségben. A kö-
vetkező napokban előreláthatóan 
3-4 Celsius-fokkal fog felmeleged-
ni az idő. Tegnap a déli órákban 
Udvarhelyen 31,5 Celsius-fokot 
mértek, a napokban viszont tovább 
emelkedik a hőmérséklet. A hét 
legkritikusabb időszaka csütörtök-
re tehető, ugyanis 33-34 fokot is 
jelezhet a hőmérő – nyilatkozta la-
punknak Pál Imre, a Maros Megyei 
Meteorológiai Intézet munkatársa.  
A meteorológus szerint az év ed-
digi legmelegebb hetének nézünk 
elébe, éppen ezért péntekig tar-
tó sárga jelzésű riasztást hozott 

érvénybe az Országos Meteoro-
lógiai Intézet. A forróság az elő-
rejelzések szerint péntekig tart, 
mindez zavartalan napsütéssel 
és csapadékmentes idővel társul. 
Éjszakára ugyan enyhül a levegő 
hőmérséklete, de nem fog 22-23 
foknál alacsonyabb értéket elérni.  
Pál Imre szerint nem egészséges a 
napon tartózkodni a déli és dél-
utáni órákban, ugyanis az UV-
sugárzás értéke jelenleg a 8-as 
egységű, extrémnek számító tarto-

mányban van. Ilyenkor a napszú-
rás veszélye is fokozottabb, ezért a 
fej és a szem fokozottabb védelem-
re szorul, valamint külön oda kell 
figyelni az öregekre és a kisgyere-
kekre – figyelmeztet a szakember. 

A meteorológiai intézet mun-
katársa szerint a hétvége folyamán 
enyhül a hőség. Szombatra ugyan 
még melegebb idő várható, viszont 
vasárnaptól egyre több felhőre lehet 
számítani. Délutántól futó záporok 
enyhítik a forróságot.    
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A szelektív hulladékgyűjtés mindennapjaink részévé kellene váljon

Még a hőmérőnek is melege van fotó: ifj. haáz sándor

közélet

ZsEbPéNZ vAgy MEgélhETés?

Gyűjtögetni lehet, visszaváltani nehezebb

AZ év EddIgI lEgMElEgEbb hETéNEk NéZüNk ElébE

Rekordot döntött a meleg Udvarhelyen

Körkép

hiRdetéSeK

Pályázati felhívás
Kiírta a falufejlesztést és a mikrovállalkozások fejlesztését 

célzó pályázatokat a Csík LEADER Akciócsoport. 

1.1 intézkedés: Falufejlesztés
Célja:
Az intézkedés átfogó célja a vidéki lakosság életkörülményeinek javítá-

sa, az alapvető szolgáltatástokhoz való hozzáférést biztosítva.
Haszonélvezők: önkormányzatok, egyházak, közösségi célt szolgáló 

épületek tulajdonosai.
Az intézkedésre 750.000 euró vissza nem térítendő támogatás áll a pá-

lyáztató rendelkezésére, amelyet 2013 végéig lehet felhasználni.
A vissza nem térítendő támogatás mértéke: a támogatásra jogosult ösz-

szeg 100%-a.
A támogatás típusa: költségtérítéses támogatás (utófinanszírozás).
A támogatás összege pályázatonként: minimum 5000, maximum 

30.000 euró/pályázat.
1.2 intézkedés: Mikrovállalkozások fejlesztése
Célja: 
Az 1.2. intézkedés célja új, nem mezőgazdasági ágazaton belüli mikro-

vállalkozások létrehozása, valamint a meglévők fejlesztése, a termelést vagy 
szolgáltatást elősegítő beruházások támogatása.

További cél a térségben előállított termékek hozzáadott értékének nö-
velése, amely által több és igényesebb munkahely jön létre.

Az 1.2. „Mikrovállalkozások fejlesztése” intézkedésre 250.000 euró 
vissza nem térítendő támogatás áll a pályáztató rendelkezésére, amelyet 
2013 végéig lehet felhasználni.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke: a támogatásra jogosult ösz-
szeg 70%-a.

A támogatás összege pályázatonként: minimum 5.000, maximum 
30.000 euró átlagosan 10.000 euró/pályázat.

A támogatás típusa: költségtérítéses támogatás (utófinanszírozás).
Pályázatok 2012. július 9. – augusztus 14. közötti időszakban nyújtha-

tók be, hétköznapokon, 9,00 és 14,00 óra között, a Csík LEADER Akció-
csoport székhelyén: Csíkszereda, Szék út 123. szám.

Az 1.1 és 1.2 intézkedésnek megfelelő pályázati kiírások megtekint-
hetőek a www.csikleader.ro webcímen, a Pályázati tájékoztató / Kiírások, 
űrlapok menüpont alatt. 
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Kísérleti jelleggel országos 
szinten immár elektronikus for-
mában is felírják a gyógyszere-
ket a betegeknek, decemberig 
azonban a páciensek papíron is 
kézhez kapják az orvosi rendel-
vényt. Az udvarhelyi gyógyszer-
tárak jövő héttől kezdik hasz-
nálni az elektronikus rendszert, 
de a betegek megnyugtatására 
elmondták, szolgáltatásaikat 
nem befolyásolja az új rend-
szerre való átállás.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Kísérleti jelleggel hétfő-
től útjára indították az 
elektronikus vényt, és 

ha egy hónap alatt nem tapasz-
talnak nagyobb rendellenessé-
geket, akkor augusztustól már 
kötelezővé válik annak hasz-
nálata az orvosok és a gyógy-
szertárak számára. Udvarhelyi 
gyógyszertárakban érdeklődve 
megtudtuk, bár egyelőre nem 

rendelkeznek a szükséges jelol-
vasóval – ugyanis a sok rende-
lés miatt a szakcégek lassabban 
tudják teljesíteni az igényeket 
–, várhatóan jövő héten minden 
patikába megérkezik a szükséges 
készülék.

Mint lapunknak Abrán 
Tünde főgyógyszerész, a Tünde 
gyógyszertár vezetője elmondta, 
az elektronikus rendszernek több 
pozitív hozadéka is lehet. Például 
abban az esetben, ha a betegnek 
tévedésből ellentétes hatóanya-

gú orvosságot írnak fel, akkor 
ezt a rendszer jelzi, ugyanakkor 
az ingyenes gyógyszerekkel való 
visszaéléseket is hatékonyabban 
ki lehet szűrni. A gyógyszerész 
szerint egyelőre azonban korai 
lenne messzemenő következte-

téseket levonni az elektronikus 
rendszer jövőjéről, nem szabad 
sem magasztalni, sem temetni azt, 
elmondása szerint idővel kiderül, 
mennyire lesz hatékony. 

– A betegeknek azonban nem 
kell aggódniuk, hiszen az új rend-
szerre való átállás semmiképp 
nem okoz fennakadást az ellátás-
ban. Nem kell mást tenniük, csak 
arra odafigyelni, hogy az újfajta 
receptet ne gyűrjék meg, ne tűr-
jék össze, hisz lesz rajta egy kód, 
aminek nem szabad sérülnie – fo-
galmazott a Abrán Tünde.

A megyei egészségbiztosítási 
pénztár egyébként egy telefonszá-
mot is közzétett, amelyen bárki 
érdeklődhet, akinek kérdése van 
az elektronikus recept kapcsán. 
A 0749–034 841-es telefonszám 
naponta 8 és 20 óra között hívha-
tó, a honlapjukon pedig elérhető 
azoknak a kontakt személyeknek 
a neve, illetve e-mail címe, akik-
hez a szolgáltatók is fordulhatnak 
felmerülő kérdéseikkel.

KészülneK Az udvArhelyi pAtiKáK

Kódolt receptek

Jövő héten érkeznek a kódolvasók az udvarhelyi patikákba fotó: ifj. haáz sándor
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> Leváltották a szenátus elnökét. 
Hetven igen, egy tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül a szenátus rendkívüli ülésén 
visszahívták Vasile Blaga házelnököt. A 
PSD-s Ioan Chelaru vezette ülésen egy 
napirendi pont, a szenátus elnökének 
visszahívása szerepelt. Blaga helyére Crin 
Antonescut, az USL jelöltjét választották, 
aki 73 igen szavazat és egy tartózkodás 
mellett lett a felsőház új elnöke. A vissza-
hívásra vonatkozó javaslatot Toni Greblă, 
PSD-s szenátor olvasta fel, aki több olyan 
alkotmánybírósági határozatot is idézett, 
amelyet korábban az USL vehemensen 
kritizált. A PDL, az RMDSZ és az UNPR 

senkit nem jelölt a megüresedett tisztség-
re, az egyetlen jelölt Crin Antonescu, az 
USL részéről. A rendkívüli ülésszak ösz-
szehívásáról az állandó bizottság döntött. 
A PDL szerint rendkívüli ülésszakot csak 
a szenátus elnöke hívhat össze, így nem 
ismerik el Blaga leváltásáról szóló döntést 
– írja a Transindex.

> Menesztették a képviselőház el-
nökét is. Tegnap este a képviselőház el-
nökét is leváltotta a rendkívüli ülésszak-
ra összehívott alsóház. Lapzártakor még 
tartott Roberta Anastase utódjának 
megválasztása.

> Az om budsman következik. A par-
lament két háza elnökének leváltásával 
egyidőben az ombudsman leváltását is kez-
deményezte a kormányzó Szociál-liberális 
Szövetség (USL) a parlament rendkívüli 
ülésszakán – adta hírül a Mediafax hírügy-
nökség. Az USL-s többség ma a jogi bizott-
ságban megszavazta Gheorghe Iancu, a nép 
ügyvédjének leváltását is, arra hivatkozva, 
hogy a PDL politikai érdekeit szolgálta. A 
hírforrások szerint a kormánytöbbség az 
államfő eltávolításához készíti elő a terepet. 
Az USL a kormányzati munka akadályo-
zásával vádolta a házelnököket és Traian 
Băsescu államfőt egyaránt. hí
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Javában zajlik Csíkmadarason 
a 9. Felcsíki Hagyományőrző 
Tábor. Az egyhetes rendezvé-
nyen az aprók népzenét, táncot 
és hangszeres népi muzsikálást 
tanulnak, de több hagyományos 
kézművesmesterség fogásait is 
elleshetik. A remek hangulatú 
táborban a résztvevők kíván-
csian állták körül az oktatókat, 
majd többek között agyagtál, 
rongybaba, nemezelt holmik, 
durrogó karikás ostor került ki 
az aprócska kezek alól.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Aprócska kezek formálják a 
korong tetején forgó agyag-
gombócot, odébb kosár ke-

rekedik a fűzfaágakból, a sarokban 
karikás ostor születik, de készülnek a 
rongy- és csuhébabák is. Az aprósá-
gok csillogó szemekkel lesik az okta-
tók szavait, próbálják ellesni a moz-
dulatokat. Másik helyszínen táncot, 
népdalt, hangszeres népzenét tanul-
nak a vakációzó lurkók, az izgalom, 
a lelkesedés itt sem kisebb, hiszen a 
csíksomlyói nyeregben az Ezer Szé-
kely Leány Napján a nagyközön-
ségnek kell majd bemutatniuk, mit 
tanultak az elmúlt héten. Röviden: 
több mint 150 gyerek részvételével 
zajlik Csíkmadarason a 9. Felcsíki 
Hagyományőrző Tábor. A rendez-
vényen az elmúlt évek hagyomá-
nyaihoz híven a részt vevő gyerekek 
belekóstolhatnak a néptáncba, nép-
zenébe, valamint különböző hagyo-
mányos kézművesmesterségekbe. 

– A kosárfonó bácsit például 
Székelyudvarhelyről hívtuk, ragasz-
kodtunk ahhoz, hogy autentikus 
népi alkotótól leshessék el a gyere-
kek a fogásokat – számolt be Antal 
Rozália szervező.

A tábor célja az, hogy a gyerekek 
megismerjék a gyökereket, az ősök 
által űzött kismesterségeket.

– A személyiségfejlesztő szerepe 
sem elhanyagolható a rendezvény-
nek, hiszen az egyik legnépszerűbb 
tevékenység például az agyagozás, 
fazekasság. Feltehetően nem min-
denkinek tűrik el otthon a szülei, 
hogy összekeveredjen a sárral vagy a 
festékekkel, amit itt szakképzett ok-
tatók irányítása alatt megtehetnek a 
gyerekek. Itt felszabadulnak, és sza-

bad teret kap a szunnyadó kreativitás 
– vélekedett Antal.

A tábor nem véletlenül zajlik 
rusztikus környezetben, hiszen az 
is kiemelt szervezői szempont volt, 
hogy a kézművesség, a népi tánc és 
muzsika mellett a gyerekek betekint-
hessenek a falusi élet mindennapjai-
ba is, tudniillik, jó részük helyi ven-
dégszerető családoknál talált szállást 
a tábor idejére.

– Volt, akinek a kézi fejés je-
lentette az abszolút élményt – 
tudtuk meg.

Vízi Jenő fazekasmester a koron-
got lelkesen körbeálló társaságnak 
magyaráz, az agyaggombóc ígérete-
sen kerekedik a kis kezek alatt.

– Szívesen oktatok, hiszen két le-
ányom van, egyikük sem készül faze-
kasnak. Mindenképpen szeretném 
továbbadni a mesterséget – mondja 
a mester. 

A kultúrotthon asztalain 
rongyból készült babák születnek 
körfonással.

– Ezt a szálat megeszi a rongy-
kígyó, a következőt nem – magya-
rázzák játékosan az oktatók a kar-
mantyúfán-szövés technikáját az 
apróknak.

Kint az udvaron ostor dur-
rog, imént készült el a karikás, 
azt is ügyes gyerekkezek fonták 
kenderspárgából. Szintén kint, a 
kellemes délutáni árnyékban a fa-
megmunkálás szerszámaival, mes-
terségbeli fogásaival ismerkednek 
a jövő potenciális kézművesei. A 
hasábokból repülő, autó, szekér és 
egyéb csodadolgok kerekednek, 

amint a fűrész, gyalu, véső kezd en-
gedelmeskedni a kezeknek.

– Madaras kilencedik évben ad 
helyet a tábornak, nem egyszerűen 
befogadtuk a rendezvényt, de ha-
tározottan büszkék vagyunk, hogy 
annak idején a községre esett a vá-
lasztás. Sikerült megfelelő feltétele-
ket biztosítani a gyerekek számára, 
helyi szervezőként község önkor-
mányzata, valamint az iskola szíve-
sen kapcsolódott be, de segített a 
közbirtokosság is – nyilatkozta Bíró 
Éva alpolgármester.

A szervezők főként olyan 
kézművestechnikákat, népi kis-
mesterségeket válogattak össze 
a táborra, amelyek egykor jelen 
voltak Csíkmadarason, valamint 
a település környékén. – Vannak 
olyan résztvevők, akik év közben is 
eljárnak táncházas vagy különböző 
kézműves-foglalkozásokra, de so-
kuknak új ez a terület. Jó lehetőség 
a tábor, hogy kissé kimozdítsuk a 
gyerekeket a számítógép mellől, 

ugyanakkor szép falusi környezet-
ben sajátíthatják el azt, ami része 
elődeink kultúrájának – fogalma-
zott Ádám Katalin szervező.

A Hargita Megye Tanácsa által 
támogatott rendezvényen remek 
az alkotói hangulat, a saját kézzel 
alkotott tárgyak mellett feltehe-
tően a kis táncosok, énekesek pro-
dukciója a csíksomlyói nyeregben, 
az Ezer Székely Leány Napján is bi-
zonyítja majd a szülőknek, illetve a 
nagyérdeműnek, hogy érdemes 
volt elengedni a hagyományőrző 
táborba a csemetéket.

Öt civilszervezet írt alá finanszíro-
zási szerződést, és négy fiatal ku-
tató vette át díját a Hargita Közös-
ségi Fejlesztési Társulás igazga-
tójától és Hargita Megye Tanácsa 
elnökétől tegnap Csíkszeredában, 
a megyeházán.

HN-információ

AHargita Közösségi Fejlesz-
tési Társulás – amelynek 
17 önkormányzat, köztük 

a megyei tanács is tagja – 2012. évi 
pályázati kiírásán olyan civilszerve-
zetek pályázhattak, amelyek alapító 
okiratában szerepel a természet és/
vagy környezetvédelmi tevékenység. 
Több támogatott tevékenység közül 
választhattak a pályázók: környezet-
tudatos nevelés iskolákban és óvo-
dákban, Hargita megye természeti 
értékeinek népszerűsítése, ismeret-
szerző táborok szervezése gyerekek 
számára.

A kiírásra öt pályázatot nyúj-
tottak be, valamennyit nyertes-
nek ítelte az elbíráló bizottság: 1. 
Pro Ditro Egyesület: – Ehnaton 
fáraó birodalma (2012. évi sá-
tortábor a 020 Lovag Takó János 
cserkészcsapat szervezésében.); 2. 
Gyilkostó Adventure Egyesület – 
Az ökoturizmus népszerűsítése a 
Barlangos Patak Natura 2000-es te-
rületen; 3. Eco Alpin Club Hargita 
Turisztikai Egyesület – Gyakorlati 
interaktív (öko)oktatás környezeti 
nevelés tantárgyban tanulók részé-
re; 4. Amoeba Eco Center Egyesü-
let – A Békás-szoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Parkot magában fogla-
ló ROSCI0027, ROSPA0018 
Natura 2000-es természetvédelmi 
területek népszerűsítése; 5. Vaslábi 
Ifjúsági Egyesület – A Fenék Rétláp 
Természetvédelmi Terület múltja, 
jelene és jövője.

Az igényelt össztámogatási érték 
15 490 lej.

A civilek mellett a társulás ki-
emelt figyelmet fordított a fiatal 
kutatók egyedi kutatási ötleteinek 
támogatására is. A támogatott te-
vékenységek közé tartozik, többek 
között, a fogyóeszközök, felszerelé-
sek beszerzése, szolgáltatások, javak 
bérlésének költségei. A társuláshoz 
benyújtott hét pályázat közül né-
gyet díjaztak az elbíráló bizottság 
döntése alapján: I. díjat – 4000 lej 
– nyert Bálint Emese Éva A zöld 

fluoreszcens fehérje felhasználása 
nehézfémek ivóvízből és vérből 
való kimutatására című pályázatá-
val; II. díjban – 3000 lej – Kapás 
Árpád részesült A bakteriális cellu-
lózon alapuló polimer kompozitok 
biológiai lebomlásának vizsgálata 
és megvalósítása kutatói munkájá-
ért; III. díjat – 2000 lej – Ferencz 
Lehel nyerte A növényi kultúrák 
kórokozóinak és kártevőinek irtása 
a Gyergyói-medencében megtalál-
ható növényvilágból nyert különfé-
le biodinamikus oldatok használa-
tával című munkájáért; különdíjat 
– 1000 lejt – kapott Bodor Zsolt 
Pichia pastoris immobilizálásának 
tanulmányozása keményítőbontó 
enzimek heterológ expressziójához, 
bioetanol előállítása című kutatásá-
ért. Ezzel a társulás segíteni szeret-
né a kutatómunka folytatását, és a 
fiatal kutatókat kívánja ösztönözni 
a megye fejlesztése szempontjából 
hasznos és innovatív kutatások vég-
zésére.

Gászpor István, a Hargita Kö-
zösségi Fejlesztési Társulás igazgató-
ja elmondta, hogy mivel az 50 ezer 
lejes keretet nem sikerült teljes mér-
tékben lehívni, a fennmaradó közel 
35 ezer lej összegre újabb pályázatot 
írnak ki év végéig civilszervezetek 
számára.

Borboly Csaba, a megyei tanács 
elnöke szerint meg kell becsülni a fi-
atal kutatókat, hiszen a térség jövője 
szempontjából kulcsfontosságú 
az itthon tartásuk. Mint mondta, 
Hargita Megye Tanácsa törekszik 
erre, példaként említette, hogy a 
megyei tanács munkatársainak kö-
rülbelül egyharmada a Sapientia 
– Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem csíkszeredai karairól kikerült 
fiatalokból áll.

A civilszervezetek pályázataira 
kitérve a tanácselnök elmondta, 
hogy Hargita megye egyedülálló 
Európában a természeti adottságait 
tekintve, hiszen területének több 
mint egyharmada Natura2000-es 
besorolású, azaz természetvédett-
nek számít.

– Nem állíthatunk minden 
sarokra rendőrt, ezért a civilszerve-
zetek tevékenysége nagyon fontos 
a környezettudatos nevelés szem-
pontjából is – méltatta Borboly 
Csaba a nyertes egyesületek tevé-
kenységét.

Zajlik a 9. FelCsíki HagyományőrZő Tábor Csíkmadarason

Kis serény kezek, dobbantó lábak
FiaTal kuTaTók és CivilsZerveZeTek TámogaTása

Előnyben a környezetvédők

Faragni tanulnak az apróságok fotó: hompoth loránd
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A bAlesetek megelőzésére fektetik A hAngsúlyt

Nem unatkoznak a hegyimentők
megelőző programokra, emel-
lett pedig az önkéntesek képzé-
sére fekteti a hangsúlyt a me-
gyei tanács keretében működő 
hegyimentő közszolgálat a nyári 
hónapok folyamán. A táborok és 
különböző foglalkozások szerve-
zése mellett a turistaösvények 
felújítása, újabb hegyi menedé-
kek elhelyezése élvez prioritást a 
hegyimentők programjában.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Bár nincs annyi baleset a nyá-
ron, ahol igénybe kell ven-
ni Hargita Megye Tanácsa 

Hegyimentő Közszolgálatának 
segítségét, a hegyimentők még-
sem unatkoznak, hiszen rengeteg 
programmal várnak minden kor-
osztályt, mindezek mellett pedig 
folyamatosan dolgoznak a biz-
tonságos hegyi turizmus fejlesz-
tésén, annak minden velejárójával 
együtt. – Átálltunk a nyári üzem-
módra: folytatjuk a gyermekprog-
ramokat, és különböző táborokat 
szervezünk. Volt már tájékozó-
dási versenyünk, a gyerekek szi-
mulációs gyakorlatokon vehettek 
részt, amelyeken belekóstolhattak 
a mentés technikájába, kipróbál-
hatták a különböző felszerelése-
ket, eszközöket is. Ugyanakkor 
folytatódik, a Ha nagy leszek, én 
is hegyimentő leszek programunk, 
amelyet a cserkészekkel közösen 
szervezünk, de folyamatosak a kü-
lönböző táborok, balesetmegelőző 
programok is. Idén az önkéntes-
ségre fektetjük a hangsúlyt, ezen 

belül is az önkéntesek képzését sze-
retnénk folytatni, többek között a 
nyári Hegyimentő Iskola program 
révén. Ugyanakkor a hegyimentő 
csapaton belül barlangi mentőcsa-
patot szeretnénk kiképezni, ennek 
első fázisa egy közös barlangászás 
volt a Gyilkostó-környékén a ma-
rosvásárhelyi hegyimentő csapat-
tal. Ez azért is lenne fontos, mivel a 
megyében elég sok barlang találha-
tó, amelyeket előszeretettel keres-
nek fel a turisták és bekövetkeznek 
kisebb-nagyobb balesetek, elté-
vednek a járatokban, ami mentést 
igényel. A tervezett Barlangászó Is-
kolában legalább 6-8 személyt sze-
retnénk barlangi mentésre képezni 
– számolt be a programokról és az 
elképzelésekről Fekete Örs.

A megyei tanács keretében 
működő hegyimentő szolgálat ve-
zetője azt is elmondta, hogy a Biz-
tonságos Hegyi Turizmus prog-
ram keretén belül a már meglévő 
hét hegyimentő bázis mellé újabb 
négyet szeretnének helyezni a nyár 
folyamán, amelyek helyszíneinek 

a felmérése már folyamatban van. 
Ugyanakkor pihenőket, informá-
ciós táblákat helyeznek el a for-
galmasabb kirándulóhelyekre, de 
tervben van legalább 150–200 ki-
lométernyi turistaösvény felújítása 
és karbantartása is. 

– Több felújított sziklamászó 
fal is található a térségben, amit 
előszeretettel keresnek fel az ext-
rém sportok kedvelői, a mászni 
vágyók. Ilyen sziklamászó falakat 
alakítottunk ki a Gyilkos-tónál, az 
Egyeskőn, Csibában és a Vargyas-
szorosban is – vázolta Fekete.

Hozzátette, nemrégiben szer-
veztek az Egyeskőnél és Csibában 
mászófesztiválokat, amelyek iránt 
nagy érdeklődés mutatkozott, ér-
tékes nyereményekkel gazdagod-
hattak a résztvevők.

– Igyekszünk az ide látogató tu-
risták számára színes programokat 
ajánlani, teremteni, így kapcsolód-
va be a megye turizmusának foko-
zatos fellendítésébe. Bár átvettük 
a hegyimentő bázisokat, felszere-
léseket, sok még a tennivaló ezek 
folyamatos fejlesztése érdekében. 
Szeretnénk a bázisokba, táborok-
ba még több életet vinni, tovább-
fejleszteni a lehetőségek szerint – 
mondta el Fekete. – Nyáron nincs 
annyi baleset, a téli hónapokkal 
ellentétben eddig csak néhány el-
tévedt turistán kellett segítsünk, 
nagyobb baleset szerencsére nem 
történt. Emiatt is tudunk nagyobb 
hangsúlyt fektetni a balesetmeg-
előző programokra, a figyelemfel-
keltésre – összegezte a hegyimentő 
közszolgálat vezetője.

hirdetések



Az Európai Bizottság által nem-
régiben közölt adatok szerint 
Romániában a feketegazdaság 
a GDP-nek 29,6 százalékát teszi 
ki, s ennél már csak Bulgáriában 
rosszabb a helyzet, ahol annak 
aránya 32,3 százalék, továbbá Lit-
vániában 29, Észtországban pedig 
28,6 százalék. Az Európai Bizott-
ság szerint ezek az országok a 
feketegazdaság „feketelistáján” 
találhatók. Amúgy az európai 
átlag 19,2 százalék, ugyanakkor 
vannak olyan országok is, ahol 
annak részaránya elhanyagolha-
tó, mint például Ausztriában és 
Hollandiában. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Afenti számadatok becslé-
seken, felméréseken ala-
pulnak, ilyenképpen pedig 

akár vitathatóak is. Ettől függet-
lenül, nem lehet � gyelmen kívül 
hagyni azt, hogy az Európai Bizott-
ság bárminemű közleményének a 
tartalma megfontolásra kell késztes-
se az érintett országok illetékeseit, 
mármint e káros jelenség leküzdése 
tekintetében. Jó tudni azt is, hogy a 
feketegazdaság fogalma nem csupán 
az illegális, a bűnüldözési szervek 
látókörébe tartozó tevékenységeket 
(csempészés, kábítószer-kereskedés, 
illegális robbanószergyártás, hallu-
cinogén növények termesztése stb.,) 

öleli fel, hanem azokat a maguk 
nemében legális tevékenységeket is, 
amelyeket eltitkolnak a hatóságok 
elől, például az adózás elkerülése 
bizonyos jogszabályozási előírások 
megszegése stb. érdekében. Ezt a ve-
tületet a szakirodalom az informális 
gazdaság fogalmával jelöli meg. 

2,2 millió informálisan
foglalkoztatott 
A minap megjelent egy igen 

terjedelmes tanulmány a hazai in-
formális foglalkoztatásra vonatko-
zóan. Ez alatt az olyan munkavégzés 
értendő, amikor is az adott személy 
(munkavégző) kivonja magát a beje-
gyeztetési, a nyilvántartásba vételi, az 
adó- és járulék� zetési kötelezettsé-
gek alól. Nos, e tekintetben is – szem 
előtt tartva a hazai jogszabályokat – 
ugyancsak  árnyaltan kell megköze-
líteni az ilyen jellegű munkavégzést. 
Az Adótörvénykönyv előírása értel-
mében például azok az őstermelők, 
illetve gazdálkodók, akik természe-
tes formában, közvetlenül értékesí-
tik terményeiket, termékeiket, nem 
kötelezettek jövedelmi adó � zetésé-
re. Nos, a szóban forgó kutatásban 
ezek is az informális foglalkoztatási 
kategóriában szerepelnek. De néz-
zük meg a számadatokat. Az elmúlt 
esztendőkben 2,9 millió személy 
tartozott az informális foglalkozta-
tás kategóriájába, ezek körül pedig 

2,2 millió az egyéni háztartások 
keretében tevékenykedett. Az ilyen, 
úgynevezett informális foglalkoz-
tatás növekvő tendenciát mutatott 
a 2005–2010-es időszakban, s az 
főleg az építkezési, a szolgáltatási, a 
mezőgazdasági és a vendéglátó-ipari 
szektorban érződött. A tanulmány 
szerint például a mezőgazdaságban 
foglalkoztatottak 39 százaléka volt 
besorolható az informális foglalkoz-
tatási kategóriába, a kereskedelem-
ben 27,7 százalék, az építkezésben 
36,6 a vendéglátóiparban pedig 20 
százalék. 

Az áfaemelés 
negatív hatásai
A tanulmány készítői szerint né-

hány érdekes jelenség is megmutat-
kozott: az áfakulcs megemelése oda-
vezetett, hogy egyes szektorokban 
az adózást elkerülő foglalkoztatott 
személyek száma megnövekedett. 
A közúti szállításban például a meg-
emelkedett áfakulcs, a menetjegyek 
megdrágítása, egyes járatok meg-
szüntetése miatt kialakult a legálissal 
párhuzamos, az adózás alól kibújó 
tevékenység. Így míg 2008-ban a 
szállításban foglalkoztatott szemé-
lyek 14,7 százalékát tették ki az infor-
mális foglalkoztatásúak, a tavaly ez a 
részarány elérte a 22,8 százalékot. És 
hogy létezik ez a nemkívánatos pár-
huzamos tevékenység, annak számos 
tanújele megtapasztalható: az újság-
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 HIRDETÉS A BRUTTÓ NEMZETI ÖSSZTERMÉK 

Románia az európai

> 5707 hamis lej bankjegyet ta-
láltak tavaly. 2011-ben a jegybank 
(BNR) 5707 darab hamis lej bank-
jegyet azonosított, 121 százalékkal 
többet, mint 2010-ben. A jegybank 
jelentése szerint minden egymillió ki-
bocsátott bankjegyre majdnem négy 
darab hamis bankjegy jut. A lej bank-
jegyek hamisítása továbbra is túl-
nyomórészt a viszonylag alacsonyabb 
címletű, 10 és 100 lejes bankjegyekre 
irányul, amelyekre a lakosság keve-
sebb figyelmet szentel. Ezek teszik ki 
a fellelt hamis bankjegyek 34, illetve 
55 százalékát.

> „99,9 százalék, hogy július 20-
ig megnyitják a Napfény autópályát.” 
Ovidiu Silaghi szállításügyi miniszter az 
építőtelepen tett látogatása során kije-
lentette, hogy a minisztérium július 20-
ig „99,9 százalékos bizonyossággal” meg-
nyitja a Napfény autópálya Cernavodă–
Medgidia, illetve Medgidia–Constanţa 
szakaszait. Az eddig csupán 54 százalék-
ban megépített, Cernavodát Medgidiával 
összekötő szakaszt a hónap végétől még 
csak országút minőségben lehet hasz-
nálni, a Medgidia–Constanţa szakaszon 
viszont már az autópályákra vonatkozó 
előírások szerint lehet közlekedni.hí
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A Pénzügyminisztérium,
AZ ORSZÁGOS 

ADÓÜGYNÖKSÉG,
a Hargita Megyei 

Közpénzügyi Vezérigazgatóság,
a Költségvetési Bevételek Begyűjtését 

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

telefon: 0266–207826, fax: 207821 –
összhangban a Fiskális Eljárási Törvénykönyvre vonat-
kozó, újraközölt 92/2003-as kormányrendelet 162. sza-
kasza (2) bekezdésének előírásaival, közli, hogy 2012. 
július 20-án 10 órakor Székelyudvarhely, Malom utca 
5. sz. alatt árverés útján eladja az adós ARAGONIT 
K� . (� skális lakhelye: Korond 1469/A,  Hargita me-
gye, � skális azonosítószáma: RO 9413396) tulajdonát 
képező következő ingóságokat:

MAN nyerges vontató 19332 F, gyártási év 1990  18 562 lej

SLP márkájú kőolajszállító tartályutánfutó, 
2D típusú, gyártási év 1994 13 500 lej

M1AA Berlina típusú Mercedes Benz 
202/C 220 személygépkocsi, gyártási év 1994  6 187 lej

Összesen: 38 249 lej.

Az eladási árak nem tartalmazzák az áfát.

Az árverésen való részvétel végett, annak meg-
tartása előtt legalább egy nappal a Székelyudvarhelyi 
Közpénzügyi Hivatal titkárságára be kell nyújtani a 
következő dokumentumokat: megvásárlási ajánla-
tot, valamint a kikiáltási ár 10%-át képező részvételi 
díj be� zetéséről szóló bizonylatot. A be� zetés eszkö-
zölhető a Székelyudvarhelyi Kincstárnál megnyitott 
RO80TREZ3525067XXX002165-ös folyószámlára 
(bejegyzési kód: 424 6050) vagy a Hargita Megyei Köz-
pénzügyi Vezérigazgatóság pénztáránál. Továbbá be kell 
nyújtani az ajánlattevőt képviselő személy felhatalmazá-
sát; a romániai jogi személyek esetében a kereskedelmi 
törzskönyvi bejegyzés (CUI) másolatát; a külföldi jogi 
személyek esetében a bejegyzési okirat román nyelvű 
fordítását; a romániai magánszemélyek esetében a sze-
mélyazonossági igazolvány másolatát; a � skális hitelezők 
által kibocsátott azon igazolást, amelyből kitűnik, hogy 
nincs adóhátralék. Továbbá a  kitűzött időpontban és a 
megnevezett helyen személyesen jelen kell lenni. 

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

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

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

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

Megfelelően az újraközölt 92/2003-as kormány-
rendelet 9. szakasza (2) bekezdése d) betűje előírásai-
nak, amikor kényszer-végrehajtási intézkedésre kerül 
sor, nem kötelező az adó� zető meghallgatása.

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

Az eladási hirdetést 2012. július 3-án kifüggesztették.

hargitanépe

Az áfakulcs megemelése miatt nőtt az adózást elkerülő foglalkoztatott személyek száma FOTÓ: MEDIAFAX
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közel harmadát teszi ki

feketegazdaság élvonalában

hargitanépe

Gazdaság

 hirdetés

> Tovább növekedett a munkanél-
küliség az EU-ban. Májusban újabb 
történelmi rekordra ugrott a mun-
kanélküliségi ráta az euróövezetben, 
emellett a teljes Európai Unió szint-
jén is növekedett a munkanélküliek 
száma. Az áprilisban mért adatokhoz 
képest mindkét esetben  0,1 százalék-
ponttal emelkedett a mutató – közölte 
hétfőn az EU statisztikai hivatala, az 
Eurostat. Az euróövezetben az áprilisi 
11 százalékról májusban 11,1 száza-
lékra emelkedett a munkanélküliségi 
ráta. Tavaly májusban ennek értéke 
10 százalékon állt. A 27 tagú Európai 

Unióban az áprilisi 10,2 százalékról 
májusra 10,3 százalékra emelkedett 
a munkanélküliségi ráta, amely 2011 
februárjában még 9,5 százalék volt.

 Az Eurostat adatai szerint az EU-
ban áprilisban 24,868 millió személy-
nek nem volt állása, ebből 17,561 
millió él az euróövezetben. Május-
ban áprilishoz képest az EU-ban 151 
ezerrel, az euróövezetben pedig 88  
ezerrel nőtt a munkanélküliek száma. 
2011 májusával összevetve az EU-ban 
1,952 millióval, az euróövezetben 
pedig 1,820 millióval nőtt a munka-
nélküliek száma. A legalacsonyabb 

munkanélküliségi rátát Ausztriában 
(4,1 százalék), Hollandiában (5,1 szá-
zalék), Luxemburgban (5,4 százalék) 
és Németországban (5,6 százalék) re-
gisztrálta az Eurostat. A legmagasabb 
munkanélküliségi ráta májusban Spa-
nyolországban volt (24,6 százalék). 

A munkanélküliség leginkább 
Görögországban növekedett, ahol a 
tavaly márciusi 15,7 százalékról idén 
márciusra már 21,9 százalékra emelke-
dett a ráta. 

Spanyolországban 2011 májusáról 
2012 májusára 20,9 százalékról 24,6 
százalékra, Ciprusban pedig szintén 

májusi összevetésben 7,5 százalékról 
10,8 százalékra emelkedett az állás-
talanok aránya. A legnagyobb csök-
kenést Észtországban regisztrálták, 
ahol a tavalyi első negyedévi 13,6 
százalékról 10,9 százalékra csökkent 
a ráta. Litvániában májusról májusra 
15,7 százalékról 13,7 százalékra, Lett-
országban pedig az első negyedévről 
első negyedévre 17,1 százalékról 15,3-
ra csökkent a mutató. Romániában a 
munkanélküliek száma az Eurostat 
adatai szerint áprilisról májusra 0,3 
százalékponttal növekedett – 7,4 szá-
zalékról 7,7 százalékra.hí
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hirdetésekben egyre több névtelen 
vállalkozó ajánlja alkalmi szállítási 
szolgáltatásait, ugyanakkor a hazai és 
a külföldi közúti baleseti statisztiká-
ból az derül ki, hogy számos esetben 
törvényesnek éppen nem nevezhe-
tő fuvarozásról volt szó. (Idén csak 
Magyarországon négy olyan súlyos 
közlekedési baleset volt, amelynek 
okozói vagy kárvallottjai voltak ro-
mániai „feketefuvarozók”). 

ki kell fehéríteni 
a gazdaságot
Visszatérve az Európai Bizottság 

által közölt adatokra, utalhatunk arra 
is, hogy a jelentéskészítők szerint az 
utólag csatlakozott országok között 
vannak olyanok, ahol a szóban forgó 
jelenség örvendetes módon csökke-
nő tendenciát mutat, és közöttük 
szerepel Csehország és Észtország, 
azt viszont aggasztónak tartják, 
hogy egyes országokban, köztük 
Romániában is, meghaladja a 23 
százalékot. Sugalmazzák azt is, hogy 
a kormányzati szerveknek olyan fis-
kális jogszabályozási intézkedéseket 
kellene foganatosítaniuk, amelyek 
hozzájárulhatnak a feketegazdaság, 
az informális foglalkoztatás kifehé-
rítéséhez, másrészt pedig az adóel-
kerülés kiküszö böléséhez. Példaként 
hozták fel Hollandiát és Ausztriát, 
ahol a kedvező eredmények azzal is 

magyarázhatók, hogy alacsony az 
áfakulcs, valamint a munkáltatók ál-
tal befizetendő járulékfizetési kvóta. 

A készpénz „rossz előjel”
A fentebb vázoltakat mintegy 

alátámasztja a Költségvetési Tanács 
elnökének, Ionut Popescunak ama 
minapi értékelése, miszerint aggasztó 
méreteket öltött a bankrendszeren 
kívüli készpénzkészlet. 2009 áprili-
sában a lakosságnál található kész-
pénzkészlet 24,39 milliárd lejt tett 
ki, 2011 áprilisában 26,84 milliárd 
lejt, 2012 áprilisában pedig 31,2 mil-
liárd lejt. Hogy miként számítható 
ki ez az érték? Viszonylag egyszerű-
en. A kibocsátott pénzmennyiség-
ből kivonják a pénzintézeteknél el-
helyezett összértéket. Ebben az ösz-
szefüggésben pedig utalhatunk arra 
is, hogy 2012 első két hónapja vi-
szonylatában az összpénzmennyiség 
14,32 százaléka volt készpénzként 
forgalomban, míg a 2009 végén ez 
az arány 12,6 százalék volt. A dolgok 
ilyenszerű alakulása úgymond kirívó 
és meggondolkodtató. És állítjuk ezt 
annak okán is, mert az eurózónában 
a szóban forgó arány alig 8,6 szá-
zalék, és vannak olyan országok is, 
ahol még az 5 százalékot sem éri 
el. Angliában például 2,1 százalék, 
Dániában 4,5 százalék, Lengyelor-
szágban pedig csökkenő tendenciát 

mutatott, 14 százalékról 12 százalék-
ra stb. Ionut Popescu szerint az ilyen 
jellegű pénzmozgás összefüggésbe 
hozható az adóelkerüléssel, közvetve 
a feketegazdasággal. 

„Kéz alatt” vásárolnak
A már említett tendenciából 

például az olvasható ki, hogy so-
kan hajlamosak bizonyos áruk 
„kéz alatti” megvásárlására, ilyen-
képpen azokhoz áfamentesen 
jutnak hozzá. Ezt a feltételezést 
támasztja alá az a tény, hogy az áfa 
megemelését követően megugrott 
a banki rendszeren kívül található 
készpénzkészlet. Hasonlóképpen 
történt Magyarországon is, ahol 
a fentebb vázolt arány az áfakulcs 
megemelését követően 14,29 szá-
zalékra emelkedett. 

Van egy másik, ugyancsak 
meggondolkodtató jelenség is. Az 
év első 5 hónapjában a  statisztikai 
adatok szerint a kiskereskedelmi 
áruforgalom több mint 5 százalék-
kal növekedett, ezt a piaci elemzők 
furának és meglepőnek tartják 
olyan körülmények között, ami-
kor is a szóban forgó időszakban a 
bérek, a bér jellegű jövedelmek egy 
helyben topogtak. S akkor jogos a 
kérdés: mi is „serkenthette” a kis-
kereskedelmi áruforgalom felfelé 
ívelő dinamikáját? 

az ingatlantulajdon átruházásáról

Változott 
az adónyilatkozat

A személyi vagyonállományban lévő ingatlantulajdon 
átruházásából származó jövedelem megadózandó. Erről 
rendelkezik az Adótörvénykönyv, pontosabban annak 771-
773 szakaszai. A befolyt összegek 50 százaléka az álla-
mi költségvetést illeti meg, 50 százaléka pedig az adott 
település helyi költségvetését. Az ingatlanügyletekből 
származó jövedelemre vonatkozóan az adóhatóságokhoz 
nyilatkozatokat kellett benyújtani. E tekintetben újdonsá-
got jelent egy minap megjelent rendelet. 

H. Z.

A Hivatalos Közlöny június 28-i számában jelent meg 
az Országos Adóügynökség elnökének 2012/892-es 
rendelete, amellyel jóváhagyta a személyi vagyonál-

lományban lévő ingatlantulajdon átruházásából származó jö-
vedelem megadózására vonatkozó nyilatkozatokat. Az úgyne-
vezett 208-as és 209-es űrlapokról van szó, előbbit a közjegy-
zőknek kell kitölteniük és benyújtaniuk ezentúl elektronikus 
formában, az utóbbit annak a személynek, aki ingatlan-tulaj-
donjog átruházásából szerzett jövedelmet, de az ügyletre nem 
közjegyzői vagy bírósági eljárás keretében került sor. Amint 
már arra utaltunk, hasonló nyilatkozatokat benyújtani eddig 
is kellett, de július 1-jétől 2012 első félévére vonatkozóan már 
ezeket az új típusú nyilatkozatokat kell benyújtani. A határidő 
július 25.  A közjegyzők által benyújtandó 208-as űrlap tekin-
tetében az újdonságot az jelenti, hogy abban fel kell tüntetni a 
jövedelmet realizáló (az eladó), valamint a másik szerződéses 
fél személyi adatait is, valamint a tulajdonjog átruházásának 
módozatát, továbbá azt az értéket is, amely szerepel a tulajdon-
jog átruházási okiratában és az arra kiszámított adó. 

A 209-es űrlap esetében újdonságot jelent az, hogy adato-
kat kell közölni az ingatlanügyletre vonatkozóan, s amennyi-
ben több ingatlan átruházásáról van szó, mindegyik esetében 
benyújtandó egy-egy nyilatkozat. Amennyiben a személyi 
vagyonállományban lévő ingatlannak társtulajdonosai is van-
nak, mindegyik érintett magánszemélynek nyilatkozatot kell 
benyújtania, megfelelően a birtoklási részarányának. 

Mennyi pénz folyt be a helyi költségvetésekbe?

Mit is jelent Hargita megye esetében ez az adó? Az elmúlt 
esztendőben Csíkszereda esetében a közjegyzők 1 069 932 
lejt inkasszáltak ingatlantulajdon átruházásából származó 
jövedelmi adóként, ennek fele, azaz 534 966 lej a helyi költ-
ségvetést illette meg. Székelyudvarhelyen a bevételezett adó 
914 178 lej volt, abból a 457 089 lejt utaltak át a helyi költség-
vetésnek, Gyergyószentmiklóson 328 074 lej, a helyi költség-
vetésnek 164 037 lejt folyósítottak, Maroshévízen pedig 139 
626 lejt, átirányítva a helyi költségvetésnek ebből 69 813 lejt. 
Megyei viszonylatban a szóban forgó adó értéke több mint 2 
millió 400 ezer lej volt, s ebből több mint 1,2 millió lej folyt 
be a helyi költségvetésekbe. Megjegyeznénk azt is, hogy azért 
szerepel csupán e négy település, mert ott tevékenykednek 
közjegyzők, s következésképpen az ügyletek lebonyolítására 
a közjegyzői eljárás keretében zajlik. Hogy hány ilyen jellegű 
ügylet lebonyolítására került sor 2011-ben, arra vonatkozó-
an az adóhatóságok nem rendelkeznek számadatokkal. De 
ezentúl az új nyilatkozatok erre is választ fognak adni.
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LABDARÚGÁS

Platini büszke 
az Európa-bajnokságra

> Hamilton is szalad a lánggal. A va-
sárnapi Forma–1-es Brit Nagydíjra készülő 
Lewis Hamilton, a McLaren világbajnok 
pilótája is fut majd az olimpiai lánggal. A 
2008-ban vb-t nyerő brit autóversenyzőt 
eredetileg arra kérték fel, hogy szülővá-
rosán, Stevenage-en keresztül fusson a 
fáklyával, amely azonban épp vasárnap dél 
körül, közvetlenül a brit GP rajtja előtt éri 
majd el a települést. Hamilton ezért más-
nap, egy másik helyszínen viheti a lángot, 
az azonban még nem dőlt el, hogy pon-
tosan hol. Az ötkarikás fáklyafutás azon 
a hétfőn Milton Keynest, Buckinghamet, 
Bicestert és Oxfordot érinti.

> Börtönbüntetést kapott. Hat év és 
három hónap börtönbüntetésre ítélték Aziz 
Yildirimet, a török élvonalbeli labdarúgó-
bajnokságban szereplő Fenerbahce elnökét, 
mivel bűnösnek találták a 2011-ben kibon-
takozó bundabotrányban. Yildirimet a foga-
dási csalások és bűnszervezeti tagsága miatt 
ítélték hat év és három hónap börtönbünte-
tésre. A Fenerbahce elnöke tagadta a váda-
kat. A 2011-be kibontakozó bundabotrány-
ban 93 futballistát és szakvezetőt vádoltak, 
végül közülük 23-at tartóztattak le.

> 158 magyar nevezhető. A hétvégén 
véglegessé vált a 32 fős úszócsapat összeté-

tele a londoni olimpiára, amelyre jelen állás 
szerint 158 magyar versenyző nevezhető. A 
Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint 
a nyíltvízi úszó Gercsák Csabával együtt 
összesen 24-en indulnak majd egyéni szám-
ban, és további nyolcan a hat váltó tartalékjai 
lesznek. Az utazók névsora az atlétikán és a 
kajak-kenun kívül véglegesnek tekinthető, 
az atlétáknál a szintteljesítés időszaka vasár-
nap zárul le, míg férfi kajakban 200 méteren 
ma rendezik a második válogatót.

> Vízilabda. Nem félnek a felelősségtől 
a londoni olimpiára készülő magyar vízilab-
da-válogatottak játékosai, szakvezetői. A leg-

utóbbi három tornán diadalmaskodó férfi-
ak, valamint a négy éve Pekingben negyedik 
helyezett nők is jó eséllyel szállnak meden-
cébe a brit fővárosban. Erről Nemcsik Ba-
lázs, a Magyar Vízilabda Szövetség főtitkára 
beszélt az m1 Ma Reggel című műsorában 
kedden, hozzátéve, hogy a felkészülés jelen-
legi szakaszában a formába hozásnak van a 
legnagyobb jelentősége, hamarosan azon-
ban már a finomhangolásra lesz szükség a 
végleges kerettel. A sportvezető hozzátette: 
magas színvonalú tornára számít, amelyen a 
férfiak mezőnyében a magyar mellett a szerb, 
az olasz és a montenegrói együttes is rutinos 
játékosokkal száll majd vízbe.hí
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Bár gólt nem szerzett Iniesta, de nagyon hasznos játékosnak bizonyult

hargitanépe

Michel Platini, az Európai Lab-
darúgó-szövetség (UEFA) elnöke 
büszkén nyilatkozott a vasárnap 
véget ért lengyel–ukrán közös 
rendezésű Európa-bajnokságról.

„Egy fantasztikus tornán 
vagyunk túl, mely so-
káig élni fog az emléke-

zetünkben – idézte az UEFA hi-
vatalos honlapja Michel Platinit. 
– A legfontosabb, amit érzek, az 
a büszkeség. Felejthetetlen három 
héten vagyunk túl. Ukrajna és 
Lengyelország megmutatta, hogy 
képes megrendezni egy ilyen nagy 
tornát, és hogy Kelet-Európában 
is létezik jó futball. A két nép ha-
talmas lelkesedéssel állt az Euró-
pa-bajnoksághoz, amely jelentős 
örökséget hagyott mindkét or-
szágban.”

„Az Eb megmutatta, milyen mi-
nőségi és változatos kontinensünk 
labdarúgása. Kiváló támadófutball, 
szép megmozdulások, sok gól. Érvé-
nyesült a fair play, és kiváló játékve-
zetői teljesítményeket is láthattunk” 
– tette hozzá a francia sportvezető. 
Platini külön gratulált a két házigaz-
da szövetség elnökének, Grzegorz 
Latónak (Lengyelország) és Grigorij 
Szurkisznak (Ukrajna).

„Hálásak vagyunk az UEFA-
nak, amiért megadta nekünk a le-
hetőséget, hogy megrendezzük ezt 
a tornát – mondta Lato. – A két or-
szág összefogott, és együtt sikeresen 
megrendeztük az Európa-bajnoksá-
got. Sport- és társadalmi szinten egy-
aránt nagy ugrás és fontos tapasztalat 
volt ez nekünk.”

„Történelmi jelentőségű, hogy 
a keleti régió rendezhette a tor-
nát. Megmutattuk, hogy otthon 
vagyunk Európában – nyilatkoz-

ta Szurkisz. – Ez a torna a két nép 
jövendő generációinak is hasznos 
örökség: a számos infrastrukturális 
fejlesztés jótékony hatásait még ők is 
élvezni fogják.”

Platini a következő, franciaor-
szági Eb-vel kapcsolatban annak a 
meggyőződésének adott hangot, 
hogy a bővített 24 csapatos konti-
nensviadalon nagyobb lesz majd „az 
öröm, mert több ország vehet részt 
az Eb-n”.

Az UEFA elnöke hétfőn újra 
megerősítette, hogy azt tervezi, 
2020-ban nem egy vagy két ország, 
hanem szerte Európában számos 
város rendezi majd meg a konti-
nensviadalt.

„Egyeztetni fogunk a nemzeti 
szövetségekkel azért, hogy nyolc 
esztendő múlva egész Európa részt 
vegyen a rendezésben” – mondta 
Platini.

Iniesta volt a legjobb
Hivatalosan a spanyol válo-

gatott támadója, Andres Iniesta 
lett a 2012-es Eb legjobbja, írja az 
UEFA. Négy éve csapattársa, Xavi 
érdemelte ki ugyanezt a díjat az 
Eb-n. A legjobb 23-ba tíz játékos 
is bekerült a végső győztes spanyo-
lok közül. Ibrahimovic úgy került 
be a legjobbak közé, hogy a svédek 
már a csoportkör után mehettek 
haza. A teljes lista: Casillas, Buffon, 
Neuer, Piqué, Coentrao, Lahm, 
Pepe, Sergio Ramos, Jordi Alba, 
De Rossi, Gerrard, Xavi, Iniesta, 
Khedira, Busquets, Özil, Pirlo, 
Xabi Alonso, Balotelli, Fabregas, 
Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, 
David Silva. A Barcelona futballis-
tája mind a hat meccsen, összesen 
551 percet játszott. Gólt nem lőtt, 
egy gólpasszt adott.

Elkészítette a Román Kosárlab-
da-szövetség a férfibajnokság 
fordulóinak beosztását, továbbá 
a Románia-kupa selejtezőcso-
portjait. A Csíkszeredai Hargita 
Gyöngye KK első bajnoki mér-
kőzését október 6-án játssza 
Bukarestben a helyi CSM ellen. 
A kupa első selejtezőkörében a 
KK a Rovinari-t, a Nagyváradot 
és a Marosvásárhelyi KK-t kap-
ta ellenfélül. A csoportból az 
első helyezett jut tovább.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Közgyűlést tartott hétfőn 
este a Román Kosárlabda-
szövetség, amelyen elkészí-

tették a férfibajnokság fordulóinak 
párosításait, továbbá a Románia-
kupa selejtező csoportjainak beosz-
tását. Ez utóbbi lebonyolítási rend-
szerét alaposan megváltoztatták, de 
változott a bajnokság play-outjának 
a lebonyolítása is.

A 2012/2013-as idényben is 
16 csapatos lesz a román férfi-ko-
sárlabdabajnokság. A múlt idény-
ben kieső Politehnica Iasi, illetve 
az anyagi problémák miatt meg-
szűnt CS Otopeni csapatainak 
helyét a Temesvári Timba BC, il-
letve a Konstancai Farul BC vette 
át. Ezzel a két csapattal újra teljes 
lett a mezőny. A Csíkszeredai Har-
gita Gyöngye KK első mérkőzését 
október 6-án játssza a Bukaresti 
CSM otthonában, míg az első ha-

zai összecsapásra október 13-án 
kerül sor, amikor a KK az Energia 
Rovinari-t fogadja.

Az őszi idény a tervek szerint 
december 22-én fejeződik be, míg a 
tavaszi rajt már január 9-én rajtol. A 
bajnokság alapszakasza április 2-án 
ér véget. A rájátszást a szövetség igen 
kinyújtotta, hiszen az a tervek szerint 
április 13-án kezdődik és június 7-ig 
tar. A rájátszásban az 5–8., illetve a 
9–12. helyekért nem fognak mér-
kőzéseket rendezni. A play-outban a 
13–16. helyezettek két nyert mérkő-
zésig tartó párharcokban döntik el a 
bentmaradókat, illetve a kiesőket.

A szövetség első átigazolási ha-
táridőnek szeptember 3.–október 
4. szabta meg, míg másodiknak a 
december 24.–január 7. időszakot. 
Minden csapat rendelkezik majd két 
„extraátigazolással”, amit február 28-
ig használhatnak ki.

A bajnokság fordulói: 1. for-
duló: Bukaresti CSM – Csíksze-
redai KK; 2. forduló: Csíkszeredai 
KK – Energia Rovinari; 3. forduló: 
Kolozsvári U Mobitelco – Csíksze-
redai KK; 4. forduló: Csíkszeredai 
KK – Nagyváradi VSK; 5. fordu-
ló: BCM U Pitesti – Csíkszeredai 
KK; 6. forduló: Csíkszeredai KK 
– Bukaresti Dinamo; 7. forduló: 
Nagyszebeni CSU Atlassib – Csík-
szeredai KK; 8. forduló: SCM U 
Craiova – Csíkszeredai KK; 9. 
forduló: Csíkszeredai KK – Temes-
vári BC; 10. forduló: CSU Asesoft 
Ploiesti – Csíkszeredai KK; 11. for-

duló: Csíkszeredai KK – Medgyesi 
Gaz Metan; 12. forduló: Temesvári 
Timba – Csíkszeredai KK; 13. 
forduló: Csíkszeredai KK – CSS 
Giurgiu; 14. forduló: Konstancai 
Farul – Csíkszeredai KK; 15. for-
duló: Csíkszeredai KK – Marosvá-
sárhelyi KK.

Változott a kupa
lebonyolítása
A román szövetség az európai 

kupasorozatban induló csapatok 
végett változtatott a Románia-
kupa lebonyolítási rendszerén. 
Az első selejtezőkörben az euró-
pai porondon érdekelt Ploiesti, 
Temesvári BC, a Medgyes és 
a Pitesti csapatai nem vesznek 
részt. A többi gárdát három né-
gyes csoportba sorsolták, ame-
lyekből a csoportelsők, illetve a 
legjobb csoportmásodik juthat 
tovább a második körbe. A cso-
portmérkőzéseket egy hétvége 
alatt lebonyolítják semleges pá-
lyán, tornarendszerben. A máso-
dik körben már a kiemelt gárdák 
is csatlakoznak. A Final Fourra 
április 6–7. kerül sor.

A 1. forduló csoportbeosztásai 
(szeptember 28–30.): A csoport: 
Kolozsvári U, Bukaresti CSM, 
CSS Giurgiu, Bukaresti Dinamo; 
B csoport: Marosvásárhelyi KK, 
Csíkszeredai KK, Energia Rovinari, 
Nagyváradi VSK; C csoport: Temes-
vári Timba, Nagyszebeni Atlassib, 
Konstancai Farul, SCM U Craiova.

A múlt idényben is összekerült a KK a nagyváradi csapattal a kupában. Akkor ők voltak a jobbak Fotó: Balázs árpád / archív

FéRFiKoSÁRLABDA

Bukarestben kezdi az idényt 
a Csíkszeredai KK



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 Csíkszeredában manzár-
dos, 2 fürdőszobás magánház udvar-
ban, augusztus 1-től. Telefon: 0751–
507044. (22188)

ELADÓ Csíkszentléleken 150 m2 

alapterületű (manzárdos) frissen épí-
tett családi ház, 14 ár beltelekkel. Te-
lefon: 0741–101080, 0722–500528.

ELADÓ Gyergyószentmiklós köz-
pontjában 80 m2-es üzlethelyiség 40 m2 
pincével, központi fűtéssel, kiépíthető 
tetőtérrel, forgalmas helyen, parkolási 
lehetőséggel. Telefon: 0740–632727.

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

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

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

KIADÓ 2 szobás lakás a Testvéri-
ség sugárúton, I. emeleten, a rendőr-
ség közelében. Bér: 150 euró. Telefon: 
0744–592500. (22114)

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

telek

Magánszemély ELAD 12 400 m2-
es, tömbház vagy lakópark építésére 
alkalmas belterületet a Tudor negyed-
ben. Telefon: 0723–006344. (22157)

ELADÓ vagy ELCSERÉLHETŐ Csík-
szereda környéki mezőgazdasági területre 
egy Brassói úti 1400 m2-es beltelek. Te-
lefon: 0372–799600, terulet1400nm@
gmail.com.

jármű

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

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

vegyes

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

ELADÓ előnevelt tojó- és húsfajta 
csirkék. Telefon: 0266–333911, 0747–
085113.

ELADÓ Csíkdánfalván 8 db 100-140 
kg közötti disznó. Telefon: 0740–205365.

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

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

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

TRAVELLER-navigációk ELADÓK 
FULLEURÓPÁS, többnyelvű, legutolsó 
frissítésű szoftokkal (akár kamionrgic). 
4,3”, 5” és 6” collos kijelzők, 533 Mhz-
es processzor, 128 Mb Ram, ultravékony 
készülékház, FM-transmiter, Car-Kit, 1 év 
garancia. www.traveller-gps.com. Tele-
fon: 0757–428652.

szolgáltatás

Dr. Mátyás Ferenc fül-orr-gégész 
szakorvos rendel Székely ud var helyen, 
a Templom utca 7. szám alatt, hétfőn-
ként 16 órától. Előjegyzés a 0744–
269708-as telefonszámon.

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

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

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

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

állás

Elárusítót ALKALMAZUNK élel-
miszerüzletbe. Telefon: 0722–598453. 

Csíkszeredai autószervizbe ta-
pasztalattal rendelkező autószerelő-
ket alkalmazunk. Amit ajánlunk: tel-
jesítményarányos, felső határ nélküli 
bérezés, fiatal csapat, kiváló szakem-
berek, minden igényt kielégítő mun-
kakörülmények. Önéletrajzokat a Gold 
Auto Center szervizbe kérjük eljuttat-
ni július 15-ig,  Csíkszereda, Brassói 
út 9/A szám alá (a MOL benzinkút 
mellett). Telefon: 0744–563880. 

Magyarországi cég térkő le-
rakásához értő kőműveseket (2-3 
személy) KERES budapesti mun-
kapontra és ácsokat lenti munka-
pontra. Érdeklődni 9–20 óra között a 
0744–769983-as telefonszámon.

A Gyulafehérvári Caritas ALKAL-
MAZ egyetemi oklevéllel rendelkező 
szociális munkást a csíkszeredai 
családsegítő szolgálatába. Érdeklődni 
július 6-ig a 0732–830154-es telefon-
számon lehet vagy a www.caritas-ab.
ro/allashirdetesek honlapon.

Elárusítót ALKALMAZUNK non-
stop bárba és gyorsbüfébe. Telefon: 
0748–033220. (22199)

Istállói munkára FELVESZÜNK 
dolgozót lovak ellátására hosszú táv-
ra Magyarországon. Egy hónapra a 
fizetés 100 000 Ft  + szállást adunk 
mellé.  Jelentkezni a következő tele-
fonszámon: 0036–70–365–2679.

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 4-re,

BAKÓ LÁSZLÓ
tanár

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

elhalálozás
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A MIXT PARTNER TRANS Kft.
értesíti az érintetteket, hogy a Csíkszereda, Taploca 95. szám alatt található 
újrafelhasználható hulladékok begyűjtése működtetéséhez a környezetvé-
delmi  engedélyezési eljárást elindította.

A tevékenység előrelátható környezeti hatásaival kapcsolatos információk 
megtekinthetők hétköznap 8–15 óra között a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a hirdetés megjelenésétől számított 15 
napon belül, írásban nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez, az észrevételező személyi adatainak feltüntetésével.

Tel.: 0266–312454, 0266–371313. Fax: 0266–310041. 

Ausztriai, németországi, 
svájci és más európai  
uniós szakmunkák,  

segédmunkák  
hölgyeknek, uraknak! 

Telefon: 
0036–30–407–3821; 
0036–30–449–3848.

KIADÓ irodáknak,  
tantermeknek,  

konferenciateremnek,  
raktárnak, cégek, illetve  

civilszervezetek  
székhelyeinek alkalmas 

helyiségek a csíkszeredai 
Szakszervezetek  

Művelődési Házban.
Információ, kapcsolatfel-

vétel a 0744–503480-as te-
lefonszámon.

Az újonnan épült piricskei 
MOUNTAIN-REST 

(Hegyi Pihenő) panzióba 
tapasztalattal rendelkező 

szakácsot, segédszakácsot, 
pincért, bárost 
alkalmazunk. 

Önéletrajzokat  
az info@mountain-rest.ro 
e-mail címre vagy a 0266–

372255-ös faxra várjuk.

Székelykeresztúr város 
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Zöldségpiac létesítése című 
tervét a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírá-
lás alapján 2012. június 26-án döntéstervezetet hozott (nem szüksé-
ges a környezeti hatástanulmány elkészítése). 

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek  megte-
kinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhe-
lyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, munkanapo-
kon 8–16 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes 
oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a 
hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez. 

Fax: 0266–310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro

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 
akaratában megnyu-
godva tudatjuk mind-
azokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy 
a szeretett férj, édesapa, nagyta-
ta, testvér, nagybácsi, rokon és jó 
barát,

CSÍKI JÓZSEF
férfifodrász

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

„Az életed ajándék volt, s egy-
re erősödő szeretet maradt 
utánad.” 

Drága halottunk földi maradvá-
nyait ma 13 órakor helyezzük 
örök nyugalomra a csíktaplocai 
ravatalozóból a helyi temetőbe. 
Szívünkben hálával, szeretettel, 
mély fájdalommal búcsúzunk. 
Feleséged, gyerekeid, unokáid 
és testvéred.

Köszönjük, hogy éltél, 
minket szerettél,
Nem haltál meg, 
csak álmodni mentél,
Szívünkben itt él emléked örökre,
Ha látni akarunk, felnézünk az égre.
A csillagok között utazol tovább, 
ott várj rám, ha időm lejárt.

Fájó szívvel emlé-
kezünk

LUKÁCS NOÉMI

halálának második év-
fordulóján. A megem-
lékező szentmise 2012. július 5-én, 
csütörtök este 18.30-kor lesz a Szent 
Ágoston-templomban. Emléked le-
gyen áldott, nyugalmad csendes! 
Gyászoló szeretteid.

ÚJ ÁRU érkezett 
a REVIS – NIPPO üzletekbe!

 Minőségi linóleum 1,5–2–3 és 4 m szélességben, nagy színválasztékban;
 Padlószőnyeg 4 és 5 m szélességben.

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

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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



ACsíkszeredai Városnapok 
keretében idén 11. alka-
lommal kerül sor a Tusnád 

Ásványvíz Székely Szupermaratonra. 
A viadalt vasárnap, augusztus 5-én 9 
órától tartják. A rajt Csíkszeredá-
ból, a Vár térről lesz, a versenyzők 
pedig 46 kilométert kell megte-
gyenek. A mezőny: Csíkszereda – 
Csíkszentkirály – Csíkszentmárton 
– Tusnád – Verebes – Csatószeg – 
Csíkszentsimon – Csíkszentimre, 
majd újból Csíkszereda utcáin sza-
lad át a Vár térig.

A szervezők – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala, Hargita Megye 
Ifjúsági és Sportigazgatósága, Csíki 
Sportegylet, Hargita Megye Sza-
badidősport Szövetsége – ezúttal 
is ellenőrző pontokat hoznak létre, 
amelyeket 11,5 kilométerenként 
határoztak meg (1-es pont 11,5 km, 
2-es pont 23 km, 3-as pont 34,5 km, 
4-es pont az érkezés színhelye). Az 
ellenőrző pontoknál, illetve az erre 
alkalmas helyeken „frissítőponto-
kat” is kialakítanak.

A versenyre az egyéni – női és 
férfi – kiírás mellett női és férfivál-
tók is benevezhetnek, a váltók pedig 
négy személyből tevődnek össze. A 
váltóversenyben hat korcsoportot 
alakítottak ki a szervezők: ifjúsági 
(14 és 20 év közöttiek); 175 évesekig 
(a négy váltótag átlagéletkora alap-
ján); 176–200 év közötti; 201–250 
év között; 251–300 év között és 300 
év fölöttiek.

A szervezők felhívják a résztve-
vők figyelmét, hogy a beiratkozás 
személyazonossági igazolvány alap-
ján történik. A versenyzők „saját 
felelősségre” versenyeznek, ennek 
érdekében nyilatkozatot töltenek ki 
indulás előtt, illetve a versenybíró-
ságnak egyéni orvosi bizonylatot kell 
leadni, amiből kiderül, hogy az illető 
sportoló egészséges és versenyképes. 
A benevezési lap letölthető a www.
szereda.ro és a www.djsthr.ro hon-
lapról. A részvételi lapokat augusz-

tus 4-ig kell eljuttatni a szervezőbi-
zottsághoz (Hargita Megye Ifjúsági 
és Sportigazgatósága, Csíkszereda, 
Hősök utca 7. szám) vagy faxon a 
0266–371772, 0266–371278-as 
számokra. A versenyen csak azon 
sportolók vehetnek részt, akik július 
31-ig betöltik 14. életévüket, és elfo-
gadják a versenyszabályzatot. A szer-
vezők a versenyzők kérésére ingyen 
szállást biztosítanak 20-25 személy 
részére a jelentkezés sorrendjében.

A versenytávot egyéniben ma-
ximum 6, a váltók esetében legtöbb 
4 óra 30 perc alatt kell megtenni, az 
időtúllépés után érkező versenyzőket 
a szervezők nem várják be, de a spor-
toló köteles értesíteni a versenybi-
zottságot, és le kell adnia rajtszámát.

Pénzdíjak
A Székely Szupermaraton al-

kalmával a szervezők a legjobba-
kat pénzjutalomban részesítik. Az 
egyéni számokban (férfi és női) az 
első hat helyezett kap jutalmat. Az 
első 1000 lejt, a második 700 lejt, 
a harmadik 500 lejt, a negyedik 
300 lejt, az ötödik 200 lejt, míg a 
hatodik 100 lejt. A váltó számok 
résztvevői is pénzjutalomban része-
sülnek, ám itt „csak” az első három 
csapat. Az első helyezett 1000 lejt, 
a második 700 lejt, míg a harmadik 
500 lejt kap. A korcsoportok győz-
tesei érmet és oklevelet kapnak. A 
versenybizottság két-két különdí-
jat is kioszt az egyéni legfiatalabb, 
illetve legidősebb versenyzőknek 
(nőknek és férfiaknak egyaránt), 
ha a versenyt a keretidőn belül be-
fejezik, függetlenül, hogy az illető 
személy egyéni vagy váltó tagjaként 
versenyzett. Különdíjban részesül a 
legtávolabbról érkezett versenyző, 
illetve a legnépesebb Csík vidéki 
települést képviselő váltó, illetve a 
vidék legjobb férfi és női verseny-
zője is. Az eredményhirdetés és díj-
kiosztás a viadal napján 15 órakor a 
Vár téren lesz.
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Sport

hirdetés

> IRC. Újabb nemzetközi szereplés-
re készül két olyan páros is, aki a román 
ralibajnokságban is szerepel. Az Inter-
continental Rally Challenge (IRC) hete-
dik futamán, a San Marino Ralin rajthoz 
áll Marco Tempestini és Szabó Gergő is. 
Tempestini egy Subaru Impreza R4-gyel 
a Production-kupában harcol a ponto-
kért, az olasz–román pilóta jelenleg 33 
ponttal a második Robert Consani mö-
gött, ám a 43 pontos francia kihagyja a 
San Marinó-i futamot. Szabó Gergő egy 
Mitsubishi Lancer EVO 10 R4-et terel-
get majd, a viadalon Borbély Károly navi-
gál majd a magyar pilótának.

> Motorsport. Hollandiában, az  As-
senben lévő pályán tartották az elmúlt hét-
végén a gyorsaságimotoros-világbajnokság 
hetedik versenyhétvégéjét. A Moto3 kate-
góriában a spanyol Maverick Viñales (FTR 
Honda) győzött a német Sandro Cortese 
és a brit Danny Kent (mindketten KTM) 
előtt, a Moto2-ben a spanyol Marc Marquez 
(Suter) győzött az olasz Andrea Iannone 
(Speed Up) és a brit Scott Redding (Kalex) 
előtt, míg a MotoGP-ben az ausztrál Casey 
Stoner diadalmaskodott a spanyol Dani 
Pedrosa (mindketten Honda) és az olasz 
Andrea Dovizioso (Yamaha) előtt. A követ-
kező futamot Németországban tartják.

> Argentína visszatér. Tizennégy 
év után jövőre visszatér Argentínába a 
gyorsaságimotoros-világbajnokság me-
zőnye. A rendezők három évre szóló, 
2015-ig érvényes szerződést kötöttek a 
vb kereskedelmi jogait birtokló Dorna 
Sportsszal. A megállapodás értelmében a 
Santiago del Estero tartományban talál-
ható Autódromo Termas de Río Hondo 
nevű pályán az első nagydíjig végre kell 
hajtani a szükséges infrastrukturális fel-
újításokat. A sportág történetében 1960 
és 1999 között 11 verseny volt a dél-ame-
rikai országban, de azokat Buenos Aires-
ben rendezték.

> Kerékpár. Fabian Cancellara nyer-
te a szombaton kezdődött francia ke-
rékpáros körverseny, a Tour de France 
prológját, a liège-i 6,4 kilométeres sza-
kaszt. A 99. Tour de France első Liège 
és Seraing közötti 198 kilométeres sza-
kaszát a szlovák Peter Sagan (Liquigas) 
nyerte meg vasárnap. Hétfőn a Visé és a 
Tournai közötti 207,5 kilométeres sza-
kaszon Mark Cavendish (Team Sky) 
diadalmaskodott, tegnap az Orchies és 
Boulogne-sur-Mer közötti 197 kilomé-
teres etapon Peter Sagan nyert. Ma az 
Abbeville és Rouen közötti 214,5 kilo-
méter vár a mezőnyre.hí
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Székely Szupermaraton

Július 16-ig nevezhetnek a csapa-
tok a hazai jégkorongbajnokság-
ba, ezt követően készül majd el 
a versenykiírás. A Román Jégko-
rongszövetség (RJSZ) vezetősé-
ge hat felnőttcsapat nevezésére 
számít, az ifjúsági bajnokságban 
pedig négy klub indít gárdát. Ez 
utóbbi korosztályban ősztől négy 
U20-as játékos is szerepelhet az 
alapszakaszban.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Nem indít sem a Steaua, sem 
pedig a HSC Csíkszere-
da farmcsapatot a hazai 

felnőtt jégkorongbajnokságban, az 
RJSZ versenybizottságának elnöke 
csupán hat gárda nevezésére számít. 
Portik Ferencz Tibor lapunknak 
elmondta, július 16-ig nevezhetnek 
a csapatok a hazai pontvadászatba.  
– Ugyan a nevezési határidő vége 
előtt a kiírást nem tudjuk pontosí-
tani, ám körvonalazódott egy javas-
lat, amely a 2010/2011-es idényhez 
hasonló. Erős bajnokságot kell szer-
vezzünk, pláne, ha a Steaua nem 
indul el ősztől a MOL Ligában – 
mondta Portik.

A felnőttbajnokság a tervezet 
szerint két oda-vissza körből állna, 
ez húsz mérkőzést jelentene min-
den csapat számára. Ezt követően 
az első négy gárda a Szuperligában 
folytatná a küzdelmeket, itt legalább 
négy oda-vissza kört rendeznének. 
– A Szuperliga-zárást követően két 
javaslata van az RJSZ-nek, a résztve-
vőktől függ, hogy melyik változatot 
fogadják el. Az egyik szerint nem 
lenne elődöntő, a Szuperliga első két 
helyezettje a döntőben lépne jégre, 
míg a 3. és 4. helyezett a bronzére-
mért játszana. A másik lehetőség, 
hogy a Szuperliga végén az 1. a 4.-kel, 
a 2. a 3.-kal játszana az elődöntőben, 
a két párharc győztese vívná a dön-
tőt, a vesztesek pedig a kisdöntőt – 
mondta Portik. Hozzátette, a HSC 
Csíkszereda, a Brassói Corona, 
a Steaua, a Gyergyószentmiklósi 
Progym, a Galaci Dunărea és Spor-
tul Studenţesc nevezését várják a 
felnőttbajnokságba.

Két újdonság azonban már 
most biztossá vált. Az U18-as baj-
nokság alapszakaszában minden 
csapat négy U20-as játékost szere-

peltethet mérkőzésenként, Portik 
szerint ez a hokisok korosztályos 
világbajnokságra való felkészülését 
segíti elő. Ugyanakkor eltörölte a 
szövetség azt a korlátozást, amely az 
U18-as játékosok felnőttcsapatban 
való szerepeltetéséről szólt, így 
ősztől korlátlan számban játsz-
hatnak a 18 év alatti hokisok a 
felnőttbajnokságban. A következő 
idényben is legtöbb öt idegenlégi-
óst szerepeltethet egy csapat a hazai 
bajnoki mérkőzéseken. A versenybi-
zottság elnöke szerint az ISK–HSC 
Csíkszereda, a Progym, a Dunărea 
és a Steaua indít majd csapatot az 
U18-as bajnokságban.

Az U12-es bajnokságban is 
történik változás, az U10-es pont-
vadászathoz hasonlóan karszalag-
gal jelölik meg az egyes sorokban 
szereplő hokisokat, és az egyper-
cenkénti sorcseréknél pedig megál-
lítják az órát. Az U10-ben cserénél 
nem áll meg az óra, és a nemzetközi 
szövetség kiírása alapján a legkisebb 
korosztályban továbbra sem jegyzik 
az eredményeket.

Példátlan pénzosztás
Az RJSZ és a hazai bajnok-

ság, illetve a MOL Liga romániai 
mérkőzéseit közvetítő Digi Sport 
tévécsatorna közötti szerződés-
ből befolyt összeg 80 százalékát 
szétosztotta a csapatok között 
a szakszövetség. A Digi Sport a 
2011/2012-es idényre 75 ezer 

eurót fizetett az RJSZ-nek, ebből 
hatvanezer euró került a csapa-
tokhoz.

Az alapszakaszban szereplő öt 
együttes (Progym, Dunărea, Spor-
tul, Steaua 2, ISK–HSC) 3500-3500 
eurót kapott, a MOL Ligában sze-
replő HSC-nek, Steauának és Bras-
sónak egyenként hétezer eurót adott 
a szövetség. Az alapszakasz győztese 
kétezer, a bajnokság harmadik helye-
zettje 3500, az ezüstérmes hatezer, 
míg a bajnok tízezer eurót kapott. A 
szövetség számláján tizenötezer euró 
maradt a közvetítési jogok eladását 
követően befolyt összegből.

Csapatokra lebontva a HSC 
Csíkszereda – az ISK–HSC-vel kö-
zösen – 19 500 eurót kapott, a Steaua 
14, a Brassói Corona 13, a Dunărea, 
a Progym és a Sportul Studenţesc 
3500-3500 euróval gazdagodott a 
közvetítési jogokból.

Tánczos Barna, az RJSZ elnöke 
elmondta, precedens nélküli ösz-
szegeket utalt át a szövetség a klu-
boknak a tévéközvetítésből befolyt 
összegből, egyrészt eddig a román 
csapatok mérkőzéseinek közvetíté-
séért egyetlen tévétársaság sem adott 
ekkora pénzt, másrészt pedig sosem 
sikerült ilyen magas árért értékesíteni 
a jogokat. Mint ismeretes, az RJSZ 
és a Digi Sport három évre kötött 
megállapodást a hazai bajnokság, il-
letve a MOL Liga romániai mérkő-
zésének közvetítésére tavaly nyáron, 
a szerződés még két évig érvényes.

JúliuS 16. aZ utolSó hatáRidő

Hat csapat nevezését várják
a hazai jégkorongbajnokságba

A hsC és a steaua kapott a legtöbb pénzt követítési jogokból  fotó: gabriela arsenie



Kiállítás a forrásközpontban

Napról napra
szabadidő

programajanló

Bekukkantó
Nyári bekukkantó címmel péntekig 

programokat szervez a Gyulafehérvári 
Caritas székelyudvarhelyi kirendeltsége. 
A látogatók a korai nevelő- és fejlesztő-
központok foglalkozásaiba nyerhetnek 
betekintést. A szervezők mondókázással, 
énekléssel, akadálypályával, babamasszázs-
zsal, labdafürdővel, habozással, kéz-, illetve 
lábnyomat-festéssel, kézműves foglalkozá-
sokkal és más játékokkal várják az érdek-
lődőket. Ezeken a napokon jelentkezni is 
lehet a szeptember 3-tól induló csoportos 
foglalkozásokra.

Találkozó
A szülőfalu napja címmel falunapot tar-

tanak hétvégén Égében. A közös program 
szombaton 11 órától kezdődik.

Kamarakoncert
A Komolyzene Hargita megyének elne-

vezésű, a megyei tanács által kezdeménye-
zett program részeként pénteken 21 órától 
kamarakoncertet tartanak Lövétén. Az ese-
mény helyszíne a lövétei kultúrotthon.

Gekko-tábor
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-

egyetem (BBTE) magyar geológus hallga-
tói egyesülete (GEKKO) és a Koch Antal 
Földtani Társaság (KAFT) idén is megren-
dezi közös nyári táborát július 18–22. kö-
zött Alsórákoson és környékén. A már ha-
gyományossá vált tábor öt napja alatt szá-
mos programmal várják az érdeklődőket. 
A részvételi szándékot a gekko@gekko.ro 
címen lehet jelezni július 10-ig. A program 
és a helyszín vázlatos leírása a www.foldtan.
ro oldalon tekinthető meg.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

2012. július 4., szerda | 15. oldal

A Hargita Megyei Hagyományőrzési 
Forrásközpont és Hargita Megye 
Tanácsa szervezésében jövő szerdán, 

azaz július 18-án 18 órakor Lőrincz László 
egyéni pontgrafikai kiállítását nyitják meg a 

forrásközpont székhelyén (Székelyudvarhely, 
1918. December 1. utca 9. szám, II. emelet). 
Méltatóbeszédet mond Kiss László színész. 
Népdalokat énekel a szentegyházi Laczkó 
Zsanett Henrietta I. osztályos tanuló.

Pontgrafikai kiállítás

hirdetés

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

Hargita Népe Udvarhely – Főszerkesztő-helyettes: Jakab Árpád Szerkesztők: Antalfi József, Berkeczi Zsolt, Máthé László Ferenc, Szász Csaba Fotó: Ifj. Haáz Sándor 
Tördelő: Nágó Balázs Korrektor: Antal Orsolya Reklámszervező: Péter Levente (peter.levente@hargitanepe.ro), 0755–042543 Terjesztési menedzser: Máté Lehel 
(mate.lehel@hargitanepe.ro), 0733–553014. Szerkesztőség: Cím: 535600, Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 9. szám, udvarhely@hargitanepe.ro. 
Telefon: 0266–212515. Ügyfélszolgálat: Cím: 535600, Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám, telefon: 0266–215270

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

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

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

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

HARGITA MEGyE KöZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
Sarány István
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Argentin zenekar Udvarhelyen

Argies a TRC-ben

Aki szereti a klasszikus punkzenét, 
illetve a skát is, annak minden-
képpen a Thunder Rock Clubban 

van a helye pénteken, július 6-án este, 
ugyanis az argentin Argies zenekar idei 
európai turnéja során útba ejti városkán-
kat is – írja az uh.ro. A Rosarióból szár-
mazó, de már évek óta Buenos Airesben 
élő punkcsapat rengeteget koncertezik 
klubokban és fesztiválokon egyaránt, iga-
zi világjáró együttes. 1996-ban adták ki 
első lemezüket, amit azóta még további 

kilenc követett, de a koncerteken játsza-
nak feldolgozásokat is a nagy elődöktől. 
Többször is játszottak a német Die Toten 
Hosennel, turnéztak is együtt, de együtt 
koncerteztek olyan punklegendákkal, 
mint a Toy Dolls és The Exploited. Sok 
fellépésük volt Magyarországon is: a 
négytagú csapat jelenleg európai turnén 
van, Udvarhelyre Szerbiából érkeznek, 
5-én Temesváron is játszanak.

A belépés 21 óráig ingyenes, utána 10 
lejbe kerül.

ma

Szerda
Az év 186. napja, a hátralévő napok szá-

ma 180. Napnyugta ma 21.19-kor, napkel-
te holnap 5.20-kor. 

Isten éltesse 
Ulrik és Berta nevű olvasóinkat, vala-

mint mindazokat, akik ma ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A német eredetű Ulrik jelentése: örök-

lött birtokán uralkodó, míg az ugyancsak 
német eredetű Berta jelentése: Perchta is-
tennő nevéből. 

Július 4-én történt 
1468. Mátyás király a Podjebrad György 

cseh király elleni harcok során elfoglalta 
Olmütz (ma: Olomouc) városát. 

Július 4-én született 
1845. Szinyei Merse Pál festő 
1900. Louis Armstrong amerikai 

dzsessztrombitás és -énekes 
1943. Alan Wilson amerikai 

rockzenész

Július 4-én halt meg 
1603. Philippe de Monte zeneszerző 
1623 William Byrd angol zeneszerző 
2001. Panek Zoltán író, költő, a Ma-

gyar Írószövetség tagja 

Helytörténeti évforduló
• 410 éve, 1602 júliusában halt meg 

Székelyszenterzsébeten Eössi András 
egyházi író. 1558 körül született székely 
kisnemesi családban. Hatalmas vagyont 
gyűjtött, amelyet Péchi Simonra, foga-
dott fiára hagyott. Eössit tartják a szom-
batos felekezet megalapítójának (amely-
nek utolsó képviselői a bözödújfalusiak 
voltak). Betegen vonult vissza a közélettől 
szenterzsébeti birtokára, ahol addig olvas-
ta a Bibliát, amíg „kitalálta” a szombatos 
vallást, megteremtve a faluban annak mű-
velődési központját. Értekezéseket, tanító 
énekeket írt.

iratkozás a kántor-tanítóképzőbe

Elkezdődött a beiratkozás a Marosvá-
sárhelyi Kántor-Tanítóképzőbe, amely a 
Károli Gáspár Református Egyetem kihe-
lyezett tagozata. A tanító-óvodapedagógus 
szakon összesen 50 helyre (25 nappali és 25 
levelező) várják a jelentkezőket. A kántor 
szakot nappali tagozaton a református, ró-
mai katolikus, unitárius és evangélikus hall-
gatók közül bárki felveheti. Levelező tago-
zaton posztliceális rendszerű kántor szakra, 
10 helyre jelentkezhetnek református fele-
kezetű fiatalok. Az alkalmassági vizsgákra 
július 12-én kerül sor. Bővebb információ a 
tanintézet titkárságán: tel.: 0265–215278, 
e-mail: kantortanito@gmail.com, honlap: 
www.ktkf.ro.

www.parapista.com

para

– A bundákért cirkuszolnak, de a bőrszerkókért nem. 
Mert, ugye, könnyebb nőket zaklatni, mint motorosbandákat.
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 4.

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

Név:.................................................
Cím:.....................................................
.............................................................
Tel.:...........................................................
Helyes megfejtés: .......................................
...................................................................
...................................................................
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Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

Tel.: 0266–215270
Álláshirdetés: 7 lej
A negyedik apróhirdetés 
AjÁndék

HirdeTéSeK

szabadidő

Megtalálták a legidősebb 
földi meteorkrátert

Grönlandon azonosították a Föld ma 
ismert legidősebb becsapódásos krá-
terét. A 3 milliárd évvel ezelőtt ke-

letkezett hatalmas krátert egy 30 kilométeres 
égitest okozhatta.

Érckutatók vizsgálatai alapján akadtak az 
eddig ismert legidősebb földi kráterre. A közel 
3 milliárd éves becsapódásnyom Grönlandon, 
Maniitsoq település közelében helyezkedik el. 
Ma már szinte semmi nem látszik belőle, mert 
az évmilliárdok teljesen legyalulták a felszínét.

A krátert a dán Adam Garde és kollégái 
vizsgálatai alapján fedezték fel. A kutatók nik-
kel és platina előfordulási helyeket elemeztek 
Grönland nyugati részén, és ezek egybevág-
tak egy hatalmas becsapódó test eloszlásával 
is, ezért kezdték meg a részletesebb és célzott 
elemzéseket. A mintavételezések végül iga-
zolták az elképzelést, és azonosították a be-
csapódáshoz kapcsolódó sokkhatás nyomát. 
A kataklizmáról kiderült, hogy igen régen, 

mintegy 3 milliárd évvel ezelőtt történt. Azóta 
összességében 25 kilométer vastag kőzetanyag 
pusztult le a területről, és az eredeti felszín el is 
tűnt – ezért volt nehéz a kráter azonosítása, és 
ezért nem fedezték fel mostanáig.

A becslés alapján egy nagyjából 30 kilo-
méteres kisbolygó ütközött a Földnek, a krá-
ter pedig legalább 100 kilométeres lehetett, 
de akár az 500 kilométert is elérhette. Az üt-
közés hatására globális katasztrófa pusztított 
a Földön, amely kellemetlenül érinthette az 
ekkor még csak bontakozó élővilágot. Egy 
újabb becslés alapján ebben az időszakban 
még valamivel gyakoribbak voltak az ilyen 
események, mint ma. Jelenleg mintegy 180 
becsapódásos krátert ismernek a Földön, és 
ezeknek közel harmadához kapcsolódik va-
lamilyen kiaknázható nyersanyag-előfordu-
lás. Mostanáig a 300 kilométeres dél-afrikai 
Vredefort-kráter volt a legidősebb a közel 2 
milliárd évével.

emlékeink Készítette:  vitos hajnal, csíKsomlyó
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is száraz, forró levegő helyezkedik el 
a Kárpát-medence felett, így folytatódik a hőség. 
A melegfronttal együtt járó tünetek jelentkezhet-
nek az arra érzékenyeknél. 

Tombol a nyár meg az uborkaszezon, 
a híradókban aggódó arcok szólnak az 
UV-sugárzás veszélyeiről. Ez a harmadik 
évezred valamilyen új rákfenéje lehet, hisz 
gyerekkoromban senki nem beszélt róla, 
az iskolai tananyagban sem szerepelt. 
Létezett persze akkor is, a szüleink vicces 
kalapkákkal óvtak minket a napsugarak-
tól, undorító fehér folyadékkal keneget-
tek minduntalan. Pedig akkoriban nem 
mérték az UV-sugárzást, legalábbis ilyen 
adatokat nem hoztak nyilvánosságra, túl-
éltük mindannyian, nem is kellett miatta 
hisztériázni.

A híradósoknak mégsem a melegtől, 
hanem a nyári hírhiánytól fáj a fejük, jól 
jön a kánikula, az olyan hír, hogy „már 
nyolc áldozata van a kánikulának”. Fogal-
mam sincs, ezt hogyan számítják ki, sosem 
találkoztam olyan esettel, amikor a halál 
oka hivatalosan is a kánikula volt. 

Ha most például a tűző napon sétafi-
kálás közben összeesek, akkor ünnepélyesen 

kineveznek a kánikula áldozatának. Ha 
viszont kellemes tavaszi szellőben vágódom 
hanyatt, kétlem, hogy bárkinek is eszébe jut-
na az időjárás nyakába varrni a halálom.

Na igen, nem mindenki bírja a meleget, 
emiatt gyakrabban is szirénázik a mentő, 
de azért aljas dolog minden esetet a forróság 
számlájára írni. Megértem én, hogy kell egy 
jó címlapsztori, meg az esti híradó nézettségi 
mutatóira is jó hatással van, ha baltás soro-
zatgyilkosként ábrázoljuk az időjárást, aki 
csak azt lesi, mikor lépünk ki a biztonságot 
jelentő árnyékos helyről, hogy abban a szent 
minutumban hidegre tegyen, de akkor kér-
dem én, miért van még szabadlábon ez a 
hidegvérű öldöklő.

Szeretném ugyanakkor tudni, hogy a 
többi halálesetet miért nem varrják a nya-
kába, például miért nem tekintik a káni-
kula áldozatainak azokat is, akik fürdőzés 
közben vízbe fulladnak – mert ha esős, 
hűvös, undorító nyarunk lenne, ők még 
biztosan életben lennének.

Gyilkos jár közöttünk!
            villanás n Szász Csaba
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