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Kis serény kezek, dobbantó lábak
Javában zajlik Csíkmadarason a 9. Felcsíki Hagyományőrző Tábor. Az egyhetes rendezvényen 

az aprók népzenét, táncot és hangszeres népi muzsikálást tanulnak, de több hagyományos 
kézművesmesterség fogásait is elleshetik. A remek hangulatú táborban a résztvevők kíváncsian 

állták körül az oktatókat, majd többek között agyagtál, rongybaba, nemezelt holmik, durrogó 
karikás ostor került ki az aprócska kezek alól. > 4. oldal

Korongozást tanulnak a gyermekek. Kulturális értékek körforgása FOTÓ: HOMPOTH LORÁND

Szigorú érettségi,
csöppnyi emberség

Természetesen egyetértek 
azzal, hogy az érettségin és a 
hozzá hasonló fontos esemé-
nyeken szükséges a rend, 
mert például a csaló diá-
kok miatt sok szorgalmas 
tanuló került később � zetéses 
helyekre az egyetemeken.
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     Antalfi József

RÉGIZENE FESZTIVÁL

A műzene és 
népzene társítása
Nyolc európai ország képvisel-

teti magát az idei csíkszeredai 
Régizene Fesztiválon, összesen ti-
zenhét nemzetközi színvonalú kon-
certelőadást tartanak a város törté-
nelmi egyházainak templo-
maiban, illetve a Mikó-vár 
udvarán. Az idei fesztivál 
előadói a műzene és a népzene öt-
vözésével kísérleteznek.

Gyűjteni lehet, 
visszaváltani 

nehéz
Harminc-negyven éve még gye-

rekek gyűjtötték szorgalma-
san és adták le az újrahasznosítható 
hulladékot, helyüket ma már egyre 
inkább a nyugdíjasok veszik 
át. Előbbiek zsebpénzszerzési 
lehetőséget láttak a gyűjtés-
ben, utóbbiak megélhetési gondjai-
kat próbálják enyhíteni. 

ÉRETTSÉGI – 2012

Hozzáférhető
magyar tételek

Incidens nélkül zajlott tegnap 
az érettségi magyar nyelv és 

írásbeli próbája. A tételsor 
nem tartalmazott meglepe-
tést, megfelelt a tantervnek 
és az évek óta előre közölt tétel-
változatoknak.

JÉGKORONG OB

Hat csapat 
nevezését várják 
Július 16-ig nevezhetnek a csa-

patok a hazai jégkorongbaj-
nokságba, ezt követően készül 
majd el a versenykiírás. A Román 
Jégkorongszövetség veze-
tősége hat felnőttcsapat 
nevezésére számít, az if-
júsági bajnokságban pedig négy 
klub indít gárdát. 

FEKETEGAZDASÁG

Európai 
élvonalban

Az Európai Bizottság által 
nemrégiben közölt 

adatok szerint Romániá-
ban a feketegazdaság a 
GDP-nek 29,6 százalékát teszi ki.

Zeteváralján gyűlnek 
a Trabantok 73 5„Ne gúnyolódjanak 

a tejünkkel!”
Tanító, példaadó 
önéletírások

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,4505
1 amerikai dollár USD 3,5347
100 magyar forint HUF 1,5602
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Zeteváralján gyűlnek 7733 5„Ne gúnyolódjanak Tanító, példaadó 
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> Elbírálták a pályázatokat. Har-
mincöt szervezet igényelt támogatást Csík-
szereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatától a 2012-es év második félévében. A 
június 15-i határidőig 21 szervezet kulturális 
események szervezésére, 10 szervezet ifjúsá-
gi, míg 4 iskolanapi program megvalósításá-
ra nyújtotta be támogatási kérelmét. Az el-
bíráló bizottság 57 900 lej értékben javasolt 
támogatást az alábbiak szerint: kulturális 
programok: 45 000 lej; ifjúsági programok: 
5300 lej; iskolanapi programok: 7600 lej. Az 
önkormányzat az első félévben 140 100, míg 
a másodikban 57 900 lejjel járul hozzá a kü-
lönböző rendezvények megvalósításához. A 

nyertes pályázók névsora kategóriák szerint 
megtekinthető az önkormányzat honlapján, 
www.szereda.ro / Közérdekű információk / 
Pályázatok / Az önkormányzat által kiírt pá-
lyázatok / Elbírálás menüpont alatt.

> Eddig húsz jelentkező a Székely 
Vágtán. A szervezők egy héttel meghosz-
szabbították a Székely Vágta benevezési ha-
táridejét, július 6-án válik véglegessé, hogy 
hány lovas indul Székelyföld legnagyobb 
lovas eseményén. A futamokon nagy a tét: 
az induló esélyt kap arra, hogy települését 
képviselje a szeptemberi, budapesti Nemzeti 
Vágtán. Eddig húsz település jelezte, hogy 

szeretne indulni a Székely Vágtán. Pénteken 
derül ki, hogy Kovászna, Hargita és Maros 
megyéből kik mérik össze lovastudásukat, 
és arra is sokan kíváncsiak, hogy a sepsi-
szentgyörgyi indulónak sikerül-e újra meg-
szerezni a Székely Vágta győzelmét. Az ed-
dig benevezett húsz település a következő: 
Árkos, Barót, Bölön, Esztelnek, Gidófalva, 
Illyefalva, Kézdivásárhely, Kilyén, Lemhény, 
Ozs dola, Réty, Sepsiszentgyörgy, Szo tyor, 
Uzon, Szentivánlaborfalva, Var gyas, Szé-
kelyudvarhely, Csíkpálfalva, Csík karc falva 
és Gelence. A Székely Vágta teljes program-
tervezete már elérhető a www.szekelyvagta.
ro honlapon. hí
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ÉrettsÉgi – 2012

Verselemzés és történelmi 
tárgyú epikai mű

társadalom

együtt táboroznak a máréfalvi és a zsombolyai gyerekek
A máréfalvi Nyirő József Általános Iskola és a Kapuk Iskolája 

Egyesület 2012. július 9–11. között megszervezi a Fedezzük fel ér-
tékeinket! nyári tábort a Simon Csilla Panzióban (Máréfalvi patak 
638. szám). A megnyitó 2012. július 9-én, hétfőn de. 11 órakor, a 
zárórendezvény 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, ismerkedés a Kőlik legendájá-
val, tájházlátogatás, székelykapu-felfedező kalandtúra;  Július 11., 
szerda: Népi műhelysarkok, kiállítással egybekötött zárórendezvény 
(du. 7 óra);  Július 12., csütörtök: A zsombolyaiak hazautazása

Támogatónk: Hargita Megye Tanácsa
Partnereink: Udvarhelyszéki Népművészek Egye-

sülete, Forogvirág Gyermek Néptánccsoport, Máréfalvi 
Turisztikai Információs Iroda

 hirdetés

IfjúságI szervezetekből „kInőtt” vezetőket keresnek fel

Fiatalok Lendületben
négy település ifjúsági szerve-
zeteinek képviselői látogattak 
el Csíkszeredába a Fiatalok 
lendületben programsorozat 
keretében, amely során érdekes 
programokon vesznek részt a 
Csík terület Ifjúsági tanácsának 
vendéglátását élvezve, emellett 
pedig bepillanthatnak a megyei 
és néhány helyi önkormányzat 
életébe.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Egy hetet töltenek a Fiatalok 
Lendületben program ke-
retében Hargita megyében 

azok az ifjúsági szervezetek képvi-
selői, akik együttműködésük révén 
felkeresik egymás városait egymás 
ifjúságpolitikájának megismerése 
céljából, így közösen tudnak dol-
gozni a fiatalság és az állami szer-
vezetek kommunikációján.

A négy programhét keretében, 
amelyet a szervezetek városaiban 
töltenek el, tegnap Hargita Megye 
Tanácsát látogatták meg a fiatalok, 
és kerekasztal-beszélgetésen vették 
számba Borboly Csaba megyei-
tanács-elnökkel és Becze István 
megyei tanácsossal a fiatalok sze-
repét az önkormányzatokban, be-
számoltak eddigi tapasztalataikról, 
valamint egy közös jövőkép kiala-
kítását is megfogalmazták.

Borboly Csaba a vendégek-
nek elmondta, hogy mindaz, 
amit ők most még kicsiben va-
lósítanak meg, később hatalmas 
erővel és értékkel fog bírni a dön-

téshozatalban. Ez a gyakorlati 
tapasztalat a jövőben kamatostól 
térül meg, sokkal több hasznot 
fog hozni, mint a könyvekből be-
magolt tananyag.

Becze István megyei tanácsos 
bemutatta Csík Terület Ifjúsági Ta-
nácsának megalakulását, ismertette 
céljait, beszélt az erdélyi ifjúsági 
mozgalmakról, és tájékoztatta a 
résztvevőket a megyei önkormány-
zat működéséről és fiatalokkal való 
kapcsolatáról, továbbá beszélt a me-
gyei tanács által kiírt ifjúsági pályá-
zatokról és az ifjúsági törvényről is.

– Két olyan települést válasz-
tottunk Alcsíkon és Felcsíkon, 
ahol ifjúsági vezetőkből, önkénte-
sekből nőttek ki a helyi vezetők, 
döntéshozók. Tegnap délután 

Csíkszentimrén, míg ma délelőtt 
Madéfalvára látogatunk, de Antal 
Attila alpolgármesterhez is elme-
gyünk itt, Csíkszeredában. Ven-
dégeinknek megmutatjuk többek 
között Csíkszereda több neveze-
tességét, csütörtökön pedig az EU-
táborba látogatunk, ahol az uniós 
politikáról hallgatunk előadáso-
kat, részt veszünk a tevékenységek-
ben. Pénteken önkéntességi nap 
lesz: a Mária-utat fogjuk festeni 
Alcsíkon, szombaton pedig részt 
veszünk az Ezer Székely Leány 
Napján. Úgy próbáltuk szervezni 
ezt a hetet, hogy tartalmas progra-
mokra tudjuk elvinni az idelátoga-
tó ifjúsági szervezetek képviselőit 
– számolt be lapunknak Kozma 
István Florin, a CSTIT elnöke.

Elaludt a volánnál. Tegnap éjjel egy 23 éves 
székelyudvarhelyi férfi elaludt a volánnál, miköz-
ben Szováta irányából hazafelé tartott: Parajdon 
kisiklott az úttestről, és felborult a mezőben. A so-
főr könnyebb sérüléseket szenvedett, az anyagi kárt 
12 000 lejre becsülik.

Tanuló vezetővel karambolozott. Egy 29 éves 
kisbácsi (Kolozs megye) sofőr nem adott elsőbb-
séget Csíkszeredában, a Zsögödi Nagy Imre utca 
és a Brassói út kereszteződésénél, nekiütközve egy 
szabályosan közlekedő, tanuló vezető által vezetett 
teherautónak. A kisbácsi sofőr könnyebb sérülése-
ket szenvedett, az okozott kár értéke 25 000 lej.

Nem tartotta be a követési távolságot. Far-
kaslaka irányából tartott Székelyudvarhelyre 

egy 25 éves korondi sofőr gépkocsijával, de nem 
tartotta be a biztonságos követési távolságot, 
és belehajtott egy előtte haladó járműbe, majd 
a szemközti sávon álló, balra térni szándékozó 
autónak ütközött. A korondi sofőr könnyebb sé-
rüléseket szenvedett.

Megfenyegette a fiát és vágóhídra vitte a lo-
vát. Egy Maros megyei Csejd községi fiatalember 
panaszt tett a székelyudvarhelyi rendőrségen, 
hogy apja megfenyegette, miután összevesztek 
apja udvarhelyi lakásán. A panaszos szerint az 
apja késsel fenyegette, ezért elmenekült tőle. Mint 
állítja, később tudta meg, hogy apja megölte a lo-
vát, és húsát a vágóhídra vitte. A vizsgálat az ügy-
ben folyamatban van.

kék hírek

Incidens nélkül zajlott tegnap az 
érettségi magyar nyelv és írás-
beli próbája. A tételsor nem tar-
talmazott meglepetést, megfe-
lelt a tantervnek és az évek óta 
előre közölt tételváltozatoknak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az érettségi vizsgán szok-
ványos kérdéstípusokat 
kaptak a magyar írásbelin 

a vizsgázók. Meglepetést esetleg 
csak az okozhatott, hogy az első 
feladat verselemzést tartalma-
zott: Balassi Bálint Borivóknak 
való című versét kellett megadott 
kérdések alapján értelmezni. A 
második, szövegértést tartalmazó 
feladat az erdélyi kopóról szólt: itt 
a szövegértést vizsgáló kérdések 
után saját véleményt is meg kellett 
fogalmazni. A harmadik feladat 
egy választás szerinti történelmi 
tárgyú epikai mű elemzése volt. A 

támpontként megadott műveken 
kívül (Arany János Walesi bárdok, 
Kós Károly Varjú nemzetség vagy 
Az országépítő, Jókai Mór A kő-
szívű ember fiai) bármilyen más, 
tanult elbeszélő művet is választ-
hattak a diákok, amely történelmi 
témát dolgoz fel. 

Dáné Szilárd magyar szakos 
tanfelügyelő szerint a tételsor 
nem lephetett meg senkit, a törté-
nelmi tárgyú epikai művek közül 
néhányat még általános iskolában, 
a nyolcadikosok záróvizsgájára 
készülve tanultak, ezt a tudást is 
érvényesíthették az érettségin. A 
szakfelügyelő véleménye szerint 
aki készült, elfogadható jegyre tu-
dott írni tegnap. 

A magyar írásbelire 2047-en 
iratkoztak be, közülük 1979-en 
mentek el megírni a dolgozato-
kat, 68-an hiányoztak. A magyar 
írásbelit a korábbi végzősök közül 
282 vizsgázónak ismerik el.

Vendégek a megyeházán. Közös jövőkép fotó: balázs árpád
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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 szorgal-
mas tanuló került később fizetéses helyekre az eg yete-
meken. Még azt a kérdést is feltenném, vajon van-e 
olyan tanár – jelenlegi vizsgáztató –, aki soha nem 
csalt, nem puskázott eg y picit diákéveiben. Gondolok 
most eg y-eg y vizsgán váltott szóra, segítségkérésre. 
Azzal is eg yetértek, hog y a pad alatt puskázó diákot 
meg kell fenyíteni, de azt hiszem, eg y telefoncsörrenés 
miatt nem kellett volna kizárni a diákot, s arra kár-
hoztatni, hog y eg y éven át pincérkedjen vag y aszta-
losműhelyben gürizzen. S még az is felmerül benne, 
hog y képtelenek vag yunk szemet hunyni eg y ekkora 
szabálytalanság felett? Hol itt az a csöppnyi ember-
ség? 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 segítségét. 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 meg-
tiszteltetés, 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  Antalfi József

hargitanépe

Sajtkészítésből vizsgázott hu-
szonnyolc Gyergyó vidéki gazda 
tegnap Gyergyószentmiklóson, 
a Szent Benedek Tanulmányi 
Házban. A Hargita Megye Taná-
csa, az Agrárkamara és a Vidék-
fejlesztési Egyesület támogatta 
tanfolyamon összesen 143 gaz-
da vett részt Hargita megyéből.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ne gúnyolódjanak a tejünk-
kel! – jelentette ki Szász 
Csaba gyer gyó szárhegyi 

vállalkozó, aki négytehenes gaz-
daként fontosnak tartotta részt 
venni a Hargita Megye Tanácsa, az 
Agrárkamara és a Vidékfejlesztési 
Egyesület támogatta tanfolyamon.

Mint mondta, a megtermelt 
tejet legegyszerűbb lett volna a 
gyergyóremetei tejporgyárnak le-
adni, de sajnos amellett, hogy nem 
� zettek megfelelő árat és késtek a 

ki� zetésekkel, állandóan kifogá-
solták a tej minőségét.

– Jobb lesz, ha sajtot készítünk 
a tejből, és úgy értékesítjük majd, 
noha az értékesítés sem lesz egy-
szerű feladat – fűzte tovább a gon-
dolatot a vállalkozó.

Kifejtette, komoly munkát igé-
nyel majd a gazdák által előállított 
sajt piacra vitele és értékesítése, de 
bízik abban, hogy a Házisajt Ké-
szítők Egyesülete által ez a kérdés 
is megoldódik, mint ahogy a to-
vábbtanulás lehetősége is. Ugyanis 
a Hargita megyében létesült egye-
sület néhány tagja máris arra ké-
szül, hogy magyarországi oktatóik 
segítségével Ausztriába menjenek 
újabb tapasztalatcserére.

– Az élelmiszer-feldolgozói 
képzés során a résztvevők egyéb-
ként tej-, hús- és erdeigyümölcs-
feldolgozást, valamint pisztráng-
tenyésztést tanultak – tudtuk meg 
Márton Istvántól, a Vidékfejlesz-

tési Egyesület elnökétől, a képzés 
kezdeményezőjétől.

A tegnapi vizsga során elméleti 
tudásukról tesztkérdésekre adott he-
lyes válaszokkal, illetve a gyakorlati 
termékbemutatóval – saját készítésű 
sajttal, illetve egyéb készítményekkel 
– adhattak számot a gazdák.

Márton István azt is elmondta, 
hogy a sajtkészítést két magyar-
országi oktatótól sajátíthatták el, 
a februárban és májusban tartott 
kurzusok során naponta ötven li-
ter tehén-, illetve bivalytejből állí-
tottak elő több mint harmincféle 
tejterméket. A képzést egyébként 
a tanügyi és mezőgazdasági tárca 
engedélyezte, tehát a résztvevők a 
két minisztérium által elismert ok-
levelet kapnak. 

– Ez abban az esetben nagyon 
fontos, ha az illető vállalkozást sze-
retne indítani, ugyanis az oklevéllel 
igazolhatja, hogy az adott tevékeny-
ségre képzésen vett részt, és tudását 
sikeresen bizonyította a vizsgabizott-
ság előtt – hangsúlyozta Márton, 
elmondva: ugyanakkor a különféle 
vidékfejlesztési pályázatokon is részt 
vehetnek ezzel az oklevéllel.

A szakember szerint ennél is lé-
nyegesebb, hogy a résztvevők közül 
sokan nem annyira a papírért, mint 
a tudásért jelentkeztek, hiszen itt ta-
pasztalt szakemberektől olyan isme-
reteket szerezhettek, ami jó alapja 
lehet a további kísérletezéseknek.

– A sajtkészítés nagyon sok 
türelmet és kísérletezést igénylő 
munka, ugyanis mindenki maga 
kell megtapasztalja, hogy melyik 
az a két-háromféle sajt, amit bát-
ran piacra vihet, ami állja a sarat a 
konkurenciával szemben – szögez-
te le Márton István.

VIZSGÁZTAK A GYERGYÓI SAJTKÉSZÍTŐK

„Ne gúnyolódjanak a tejünkkel!”
NYÍLT NAPOKAT SZERVEZ AZ AUTHELP EGYESÜLET

Felcsendül 
a színes muzsika

Tudásukról adtak számot a gazdák FOTÓ: JÁNOSSY ALÍZ

Többek között az autista gyer-
mekek fejlesztésére irányuló 
Színes Kotta módszert ismer-
tetik az AutHelp Egyesület 
zeneterápiás programja kere-
tében. A július 11–13. között 
zajló nyílt napokon az érdek-
lődők betekinthetnek a Puzzle 
Oktatási Központ foglalkozá-
saiba is.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Három nyílt nap áll az ér-
deklődők, érintett szü-
lők és az eljárással szim-

patizálók rendelkezésére, hogy a 
Színes muzsika – autista gyerekek 
– a színes hangok kis zenészei el-
nevezésű rendezvény keretében 
megismerkedjenek a Színes Kotta 
elnevezésű módszerrel, valamint 
betekinthessenek a József Atti-
la Általános Iskolában működő 
Puzzle Oktatási Központ tevé-
kenységébe.

– Jövő héten, az AutHelp 
Egyesület zeneterápiás program-
ja keretében tartunk nyílt napo-
kat, ez alkalommal az érdeklő-
dők megismerhetik az általunk 
használt Színes Kotta elnevezésű 
módszert, amelyet a magyaror-
szági Kakofónia Zenekar taná-
rai fognak bemutatni. A Puzzle 
Oktatási Központ szakemberei 
pedig ismertetik az eredménye-
ket, amelyeket ugyancsak ennek 
a módszernek a használatával ér-
tek el – részletezte a Színes mu-
zsika programját Vass Éva.

Az AutHelp Egyesület kap-
csolattartója megkeresésünkre a 

továbbiakban elmondta, július 
13-án, pénteken előadást tarta-
nak, amelyen a központban zajló 
zeneterápiás program ismertetése 
mellett a sepsiszentgyörgyi Ma-
nócska zeneóvodai csoport mu-
tatkozik be.

– Bejelentkezéshez kötjük 
a nyílt napok látogatását, mivel 
így is megterhelő lesz a gyerme-
kek számára, de szeretnénk mi-
nél szervezettebben megoldani. 
Előzetes egyeztetésért hívhatnak 
engem a 0744–379017-es tele-
fonszámon – hívta fel a � gyelmet 
Vass Éva.

A rendezvényt támogatja 
a Közösségért Alapítvány és a 
MOL Románia 2011-es Gyer-
mekgyógyító Programja.

HIRDETÉS
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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 össze-
hívásáról az állandó bizottság döntött. A 
PDL szerint rendkívüli ülésszakot csak a 
szenátus elnöke hívhat össze, így nem is-
merik el a 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 egy 
időben az ombudsman leváltását is kezde-
ményezte 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

Kis kezek formálják a korong 
tetején forgó agyaggombó-
cot, odébb kosár kerekedik 

a fűzfaágakból, a sarokban karikás 
ostor születik, de készülnek a rongy- 
és csuhébabák is. Az apróságok 
csillogó szemekkel lesik az oktatók 
szavait, próbálják ellesni a mozdu-
latokat. 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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> Ma kezdődik az EU Tábor Ma
ros főn. Ma lesz a Magyar Ifjúsági Érte-
kezlet, az RMDSZ Főtitkárságának és a 
Sapientia – EMTE kolozsvári karának 
hagyományos rendezvényének, az EU 
Tábor kilencedik kiadásának hivatalos 
megnyitója. Az ünnepélyes táborkezdésen 
jelen lesz Kelemen Hunor, az RMDSZ 
szövetségi elnöke, Borbély László politi-
kai alelnök, Bodor László MIÉRT-elnök, 
Tonk Márton, a Sapientia – EMTE ko-
lozsvári karának dékánja, Borboly Csaba, 
a Hargita Megyei Tanács elnöke, valamint 
Victor Ionescu, az Országos Ifjúsági és 
Sport Hatóság alelnöke és Magyari Le-

vente, a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács 
(MIÉRT-tagszervezet) elnöke. A megnyi-
tó folytatásában Markó Attila, az Etnikum-
közi Kapcsolatok Hivatalának vezetője 
előadással egybekötött sajtótájékoztatót 
tart az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt 
kapott Mikó-ügyről. A július 3–8. között 
megszervezett 9. EU Tábor társszervezői a 
Kós Károly Akadémia, az Európai Tanul-
mányok Központ, az Országos Sport és 
Ifjúsági Hatóság, Hargita Megye Tanácsa, 
a Hargita Megyei Ifjúsági Alapítvány, va-
lamint a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács, 
támogatói az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatala és a Communitas Alapítvány.

> Robbanószerkezetet találtak 
a Marosban. Második világháborús 
tüzérségi aknát találtak a Marosban 
Gyergyóalfalu térségében szombaton 
az esti órákban – tudtuk meg az Olt 
Sürgősségi Esetek Felügyelőségének 
sajtóközleményéből. A veszélyes szer-
kezetre egy halász bukkant rá a Maros 
borzonti hídjánál. A szakemberek fel-
hívják a figyelmet, ha bárki rábukkan-
na hasonló „gyanús” szerkezetre, kö-
rültekintően járjon el, ne mozdítsa el a 
helyéről, hanem értesítse a legrövidebb 
időn belül az illetékeseket a 112-es se-
gélyhívó számon.

> Elkészülhet Borszék városren dezési 
terve. 150 ezer lejt utal ki Borszék város 
általános rendezési tervének (PUG) felújí-
tására a Regionális Fejlesztési és Turisztikai 
Minisztérium, Hargita Megye Tanácsának 
közbenjárására. A szerződést hétfőn látta el 
kézjegyével Borboly Csaba, a megyei tanács 
elnöke. Az általános rendezési terv megkö-
téseket is tartalmaz. Azt szeretnénk, hogy ez 
az országos érdekeltségű turisztikai központ 
minél többet megőrizzen hagyományos ar-
culatából. A szóban forgó terv igen fontos a 
település fejlődése szempontjából, ugyanis e 
terv része a település fejlesztési stratégiájának 
– jelentette ki Borboly Csaba.hí
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A napokban mutatták be Gyer
gyócsomafalván dr. Szőcs Le
vente 20. századi gyergyói népi 
önéletrajzok. A népi önélet
írás funkciói című kötetét. A 
gyergyószentmiklósi Tarisznyás 
Márton Múzeum néprajzkuta
tója a doktori disszertációját 
foglalta kötetbe, a munka öt 
népi önéletrajzíró visszaem
lékezéseit tartalmazza. Vala
mennyien a huszadik század
ban születtek, átélték a világ
háborút, a rendszerváltást, az 
ezredfordulót, és úgy gondol
ták, érdemes megírniuk életük 
történetét.

– Miért épp ezt a témát válasz-
totta doktori disszertációjához?

– A téma kolozsvári egyetemi 
tanulmányaim során vált érde-
kessé számomra. Magyar-néprajz 
szakot végeztem, a folklór új for-
mái érdekeltek, azok a szövegek, 
amik helyettesítik az egykor élő 
népmesét, népballadát stb., egy-
szóval azok a műfajok, amelyek 
már többnyire csak a könyvek-
ben, gyűjteményekben vannak 
jelen. Az a tény, hogy az emberek 
manapság már nem ülnek le me-
séket mesélni egymásnak, avagy 
a gyermekek számára a rajzfilm 
legtöbbször sokkal érdekesebb, 
mint egy elmesélt vagy felolva-
sott mese, nem azt jelenti, hogy a 
népi kultúra kihalt, a folklór „el-
fogyott”.

– Mikor és hogyan született 
meg a népi önéletrajzírás hagyo-
mánya?

– A népi tudás természetsze-
rűen fejlődött a huszadik század 
során. A polgárosodás, moder-
nizáció, a technikai fejlődés és 
minden egyéb huszadik századi 
jelenség egyik fontos, közös kö-
vetkezménye, hogy az emberek 
hagyományos beszélőközösségei 
fellazultak, eltűntek. Ebből kifo-
lyólag egy-egy olyan ember, aki-
nek fontos mondanivalója lenne 
a közösség számára, sokszor nem 
jut szóhoz úgy, ahogyan régen 
tehette volna, azaz nem jönnek 
létre olyan körülmények, beszéd-

helyzetek, ahol tudását, tanítását, 
véleményét közösségének, ember-
társainak átadhatná. Ebből, va-
lamint az írni tudás terjedéséből 
jött létre az a gyűjtőfogalom, amit 
népi írásbeliségnek nevezünk. 
Ennek egyik fontos szövegtípusa 
a népi önéletrajz.

– 20. századi gyergyói népi ön-
életrajzok. A népi önéletírás funk-
ciói: mit foglal magában a kötet, 
hogyan épül fel?

– A könyv öt népi önélet-
rajz szövegével foglalkozik. Eze-
ket a huszadik század első felé-
ben született gyergyói – négy 
gyer gyócsomafalvi, egy gyer-
gyószentmiklósi – személyek 
írták: Köllő Teréz, Köllő Vilma, 
Czirják Gergely, Antal János, Hu-
szár András. Mind az ötüknek 
más-más életútja volt, éppen ezért 
saját életük különböző vetületét 
írták le. A népi önéletrajz mindig 
azzal az ígérettel kecsegtet, hogy 
szerzőjének életét mondja el, úgy, 
ahogy az megtörtént, a szerzők a 
teljes igazságra törekszenek. Ez 

elég nagy feladat, mert egy életet 
lehetetlen elmesélni a teljesség 
igényével, bárhogy igyekszünk 
is, mindig maradnak ki mozza-
natok, történetek. Éppen ezért 
az emlékezetes eseményeknek, a 
sorsfordulóknak, a nehézségek-
nek vagy éppenséggel örömöknek 
jut szerep ezekben a szövegekben. 
Azoknak a történeteknek, ame-
lyek meghatározták a személy 
életútját, személyiségének fejlő-
dését, családjának létrejöttét, gya-
rapodását.

– Hogyan ismerte meg ezeket a 
személyeket?

– Kettőt közülük már ismert 
a nagyközönség, mert nyomta-
tásban megjelentek, a másik há-
rommal pedig a sors hozott ösz-
sze, pontosabban az érdeklődés. 
Azt nem mondom, hogy hosszas 
kutatással bukkantam a szöve-
gekre, ugyanis ezek a személyek 
nem titkolták, sőt ők akarták 
megmutatni a kézirataikat az 
olvasóközönségnek. A kutatás 
főként arra irányult, hogy a szer-

zők környezetében élő emberek 
hogyan vélekednek/vélekedtek 
róluk, történeteikről.

– Ki ír önéletrajzot, és ki az, 
akit buzdítani kell, hogy elkezdje?

– Egyszerű a válasz: akinek 
van elég kitartása, van mondani-
valója, és azt el is tudja mondani, 
azaz le tudja írni. Tanítás, példa-
adás, önigazolás céljával, sokféle 
ok lehet egy-egy szöveg megírása 
mögött, ennek az öt szövegnek is 
mind más-más körülmények te-
remtettek kontextust.

– Összegzésül: hogyan ajánla-
ná az olvasónak könyvét?

– Erre ugyanazt tudom mon-
dani, mint az önéletrajzok írói: az 
olvasó dolga, hogy eldöntse, mi-
lyen a kötet. Egy kicsit szakszö-
veg, de szerencsére sokat idézek az 
önéletrajzokból. Kutatómunkám 
nem ért véget a kötetem megje-
lenésével, szeretném azt hinni, 
hogy csak most kezdődött el.

Miklós Réka

BeSzéLgetéS SzőcS Levente néprAjzkutAtóvAL

Tanító, példaadó önéletírások
Bozóttüzek puSztítAnAk 

gyergyóBAn

Óvatosságra 
intenek a tűzoltók
Bozóttűz pusztított gyergyó
szentmiklóson és Gyer gyó
tölgyesen a hét végén – derült 
ki az olt Sürgősségi esetek 
Felügyelősége sajtóközlemé
nyéből. A gyergyó szentmiklósi 
polgármesteri hivatal a gyúj
togatók tettenérése esetében 
vaskos büntetést helyezett 
kilátásba.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Gyergyótölgyesen a Bá-
ra szó-patak völgyében 
egyhektárnyi bozót gyul-

ladt ki július elsején este. A tüzet 
szakemberek szerint őrizetlenül 
hagyott nyílt tűz okozta, amely 
átterjedt a száraz növényzet-
re. Az oltásban a gyergyóhol-
lói tűzoltó alakulat, valamint a 
gyergyótölgyesi önkéntes tűzol-
tók vettek részt – olvasható az Olt 
Sürgősségi Esetek Felügyelősége 
sajtóközleményében. Ugyanazon 
a napon a Gyergyószentmiklóshoz 
tartozó Várpataka és Bálint útja 
dűlőben szintén bozóttűz pusz-
tított, hozzávetőleg másfél hektár 
terület égett le. A tüzet a helyi 
tűzoltóság oltotta el, azonban 
ugyanezen a területen vasárnap is 
oltani kellett, ugyanis ismét láng-
ra lobbant a száraz növényzet a 
területen.

Hétfőn este szintén a Gyer-
gyószentmiklóshoz tartozó Pi-
rics ke-pataka fejében az össze-
gyűjtött gallyrakások kaptak 
lángra, a tűz kb. ötven ár kiter-
jedésű volt. Ezt a tüzet a magán-
erdészet emberei és önkéntesek 
oltották el – közölte tegnapi saj-
tótájékoztatóján Csibi Márta, a 
gyergyószentmiklósi polgármes-
teri hivatal sajtószóvivője.

Értesülése szerint nem akad-
tak nyomára a gyújtogatónak, 
felhívta azonban a figyelmet arra, 
hogy aki az erdőn jár, figyeljen a 
környezetre, ne gyújtson tüzet, és 
ha valahol égést észlel, értesítse a 
tűzoltókat.

Mint mondta, a gyújtogatást 
3000–6000 lej közötti büntetés-
sel sújtják magánszemély eseté-
ben, jogi személyeknél azonban 
7000–25 000 lej közötti a bírság.

Szőcs Levente: „Kutatómunkám nem ért véget” fotó: miklós réka
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Tandem csoporT

Nyári színházi előadás: Shakespeare 
Szeget Szeggel színműve nyomán

csíkszeredai régizene FeszTivál

A műzene és népzene társítása

Nyári színházi előadás készül 
Csíkszeredában, a Siló Kortárs 
Művészeti Központban, amely 
több erdélyi társulattól és Bu-
dapestről érkezett színészekből 
összeállt csapat munkája. A 
próbafolyamat vezetője Porogi 
Dorka rendező, akinek munkáját 
már ismerheti a helyi közönség, 
hiszen a Csíki Játékszínnél ő vit-
te színre Molière Tudós nők című 
darabját.

P. B.

Egy éve tervezi a Tandem 
csoport a nyári produkci-
ót: William Shakespeare 

Szeget szeggel című színműve adja 
az előadás magját. A szervezés 
folyamatában talán a megfelelő 
helyszín kiválasztása jelentette 
a legnagyobb kihívást a csapat 
számára, végül Benedek Ágnes, a 
Csíki Játékszín volt színészének 
ötlete mentette ki a lelkes csapatot 

a tanácstalanságból, azt javasolva, 
hogy a csíkszeredai Siló Kortárs 
Művészeti Központot működte-
tő Erdélyi Összművészeti Egye-
sületnél érdeklődjenek, hiszen a 
magtár remek színhelye lehet az 
előadásnak.

– Túros Eszterrel sikerült felven-
nem a kapcsolatot, és már az első pil-
lanattól kezdve segítette a tervünket, 
pályázatot írtunk, és sikerült támo-
gatást szereznünk – mondta Derzsi 
Dezső színész és szervező.

A produkcióban részt vevő mű-
vészek többsége a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetemről ismeri egy-
mást, a tanulmányi évek befejezése 
után erre a közös nyári produkcióra 
állt össze a csapat.

– Shakespeare színműve alapján 
dolgozunk, ami azt jelenti, hogy 
nem az egész darabot fogjuk játsza-
ni, hanem abból ihletődve, annak 
bizonyos részeit felhasználva dol-
gozunk. Ez bővülhet saját, impro-

vizált, vagy más, vendégszövegekkel 
is. Így alakítjuk a próbafolyamat 
alatt a történetet – nyilatkozta 
Porogi Dorka rendező.

A próba július 15-ig tart a mag-
tárban, ekkor nyilvános főpróba 
keretében lehet megtekinteni az elő-
adást, ezt követi a hivatalos bemuta-
tó július 16-án.

A Tandem csapat arra is vállalko-
zott, hogy betekintést enged a pró-
bákba, erre előzetes egyeztetés során 
nyílik lehetősége az érdeklődőknek, 
akik a tandemcsoport@gmail.com 
e-mail címen vagy a Facebookon, 
a http://www.facebook.com/tan-
demcsoport oldalon léphetnek 
kapcsolatba a csapattal. A projekt 
főtámogatója Hargita Megye Ta-
nácsa, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ és a Siló Kortárs Művé-
szeti Központ. További támoga-
tók: Hotel Salvator, Communitas 
Alapítvány, Becherovka, Nemtévé, 
Kerékvár.

Nyolc európai ország képvisel-
teti magát az idei csíkszeredai 
Régizene Fesztiválon, összesen 
tizenhét nemzetközi színvona-
lú koncertelőadást tartanak a 
város történelmi egyházainak 
templomaiban, illetve a Mikó-vár 
udvarán. Az idei fesztivál előadói 
a műzene és a népzene ötvözé-
sével kísérleteznek, keresnek 
párhuzamokat és fogalmazzák 
meg következtetéseiket.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

A hagyományőrző és iden-
titáserősítő kulturális ren-
dezvények sorában egyre 

több és színesebb, különböző igé-
nyeket kielégítő fesztivál erősíti 
Csíkszereda nyári programsoroza-
tának kínálatát – jelentette ki az 
idei Régizene Fesztivál sajtótájé-
koztatóján Antal Attila, Csíksze-
reda alpolgármestere.

Mint mondta, az ilyen jelle-
gű, nemzetközi szintű kulturális 
események bekapcsolják a várost 
az európai zenei élet körforgásá-
ba, és lehetőséget teremtenek a 
kulturális turizmus fejlesztéséhez. 
Ennek érdekében Hargita Megye 
Tanácsa a következő négy évben 
erősíteni szándékozik a nagyobb 
lélegzetű fesztiválok szervezését.

– Arra kérem a kulturális intéz-
mények vezetőit, hogy a jövőben 
minél több európai uniós pályá-
zatban vegyenek részt, ezeket a 
forrásokat kell ugyanis felhasznál-
nunk a fesztiválok szervezésére az 
adófizető polgárok pénze helyett 
– hangsúlyozta a sajtótájékoztatón 
Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke. 

Az idei Régizene Fesztiválon 
a műzene és a népzene kapcsolat-
rendszere köré épül a zenei reper-
toár, több egyéni előadó és zene-
kar ennek a két zenei műfajnak a 
párhuzamait, hangulati és érzelmi 
hatásait feszegeti. Kísérleteznek és 
következtetéseket vonnak le ebben 
a témában.

– Mind a táncokban, mind a 
zenében érdekes érzések fogalma-
zódnak meg a műzene és népzene 
társításában – fogalmazott dr. 
Filip Ignác Csaba, a fesztivál mű-
vészeti vezetője.

A nyolcnapos rendezvényen 
nyolc európai ország zenészei lá-
togatnak Csíkszeredába, ez tizen-
hét koncertet és nyolc mesterkur-
zust jelent. 

Július 9-én, a fesztivál nyitónap-
ján az Ensemble Renaissance szerb 
együttes lép fel a Mikó-vár udvarán, 
amely nemcsak a legrégibb profesz-
szionális régizeneformáció Délke-
let-Európában, hanem egész Eu-
rópában nekik van a leghosszabb, 
folyamatos koncerttevékenységük.

A többnapos rendezvénysoro-
zat keretében új csíkszeredai barokk 
együttes is debütál Mercurium né-
ven. Az együttes a fesztivál hatására 
alakult, alapító tagjai – Péter Ernő 
és Gáti Sándor – 2004-től játsza-
nak együtt barokk zenét, korhű 
előadásmóddal. Nyilvános bemu-
tatkozásuk július 10-én, kedden a 
csíkszeredai református templom-
ban lesz, 18 órakor.

Ezt megelőzően hétfőn a Ba-
rokk Fesztiválzenekar lép fel 20 
órakor a Szent Ágoston-temp-
lomban. A formáció kimondottan 
a fesztivál idejére alakult, tevé-
kenységük hazai szinten új kez-
deményezés, céljuk a különböző 
kamaraegyüttesekben tevékeny-
kedő hangszereseket összefogni. A 
tagok között több közismert helyi 
zenész található, akiket a Csíki Ka-
marazenekar és a Codex Régizene 
Együttes fellépésein már hallhatta, 
láthatta játszani a közönség.

A Régizene Fesztivál részletes 
programja megtekinthető a www.
musica-antiqua-hr.ro honlapon.

Sajtótájékoztatón a szervezők. Rangos külföldi részvétel a fesztiválon fotó: balázs árpád
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> Tömegesen pusztultak a halak a 
Nyikóban. Több mint száz kiló, nagytes-
tű hal pusztult el tegnap a Nyikó farkaslaki 
szakaszán. Feltehetően a 2004-ben, Sapard-
támogatással épült farkaslaki szennyvíztisz-
tító állomás egyik pumpájának meghibáso-
dása miatt tegnap délután nagyobb meny-
nyiségű szennyvíz ömlött a Fehér-Nyikó 
farkaslaki szakaszába, aminek következté-
ben tömegesen pusztultak el a folyóban élő 
halak. Mint Mărmureanu-Bíró Leonárd, 
a Nagyküküllő Vadász-Horgász Egye-
sület munkatársától megtudtuk, a folyó 
farkaslaki, körülbelül két kilométeres szaka-
szán több mint száz kilogramm hal pusztult 

el. – Bármennyire is furcsán hangzik, a halak 
megfulladtak a vízben – nyilatkozta lapunk-
nak Bíró, aki szerint a halak pusztulását az 
oxigénhiány okozta, ugyanis amikor a vízbe 
került szerves anyag bomlani kezdett, akkor 
kivonta azt a kevés oxigént is, ami ebben a 
forróságban a létszükségletet biztosítja a ha-
laknak. A horgászegyesület munkatársának 
tájékoztatása szerint a tegnap délutáni órák-
ban a helyszínen tartózkodtak a Hargita 
Megyei Környezetvédelmi Felügyelőség és 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Őrség 
szakemberei is, akik a halpusztulást követő-
en a helyszínen vízpróbát vettek és kivizsgál-
ják az esetet. (Berkeczi Zsolt)hí
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Hetedik alkalommal szervezik 
meg a hétvégén a Szé kely
udvarhely melletti Zete váralján 
a Trabant–Wartburgtalálkozót. 
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 szervezőjének 
tájékoztatása szerint a kétütemű-
ek találkozóján a gépkocsik és tu-
lajdonosaik részt vesznek a legek 
versenyén: a tulajdonosok ügyes-
ségi próbákon és kerékcserében 
is kipróbálhatják majd magukat. 
A Trabantok és Wartburgok kö-
zül díjazzák a legmesszebbről 
érkezőt, a közönség kedvencét, 
a legszebbet, a legcsúnyábbat, a 
legöregebbet, a legextrémebbet, 
ugyanakkor nem maradhat ki a 
közönségkedvenc sem.

Bár a trabantosok már pénte-
ken összegyűlnek Zeteváralján, 
a találkozó hivatalosan szombat 
délelőtt felvonulással veszi kez-
detét Székelyudvarhely utcáin, 

amelyet a rend őrei biztosíta-
nak majd. A szombati progra-
mot a zeteváraljai helyszínen 
ugyanakkor mentési bemuta-
tóval is színesítik a szervezők. 
A székelyudvarhelyi tűzoltók a 
szimulált helyzetben egy baleset 
során az autójába szorult embert 
mentenek ki. A gépkocsiba szo-
rult személy mentése során a tűz-
oltók feszítő-vágó berendezéssel 
először szétvágják az autót, majd 
a sérültet 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 Tra-
bant– Wartburg-találkozóra be-
jelentkeztek már magyarországi 
és helyi résztvevők is, azonban 
mint Tókos elmondta, lehetnek 
olyan meglepetések is, mint ta-
valy, amikor Svájcból 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 
érdeklődők sem fogják unni ma-
gukat.

KeleTnémeT veTerán AuTóK

Zeteváralján gyűlnek 
a Trabantok

ZSebpénZ vAgy megélHeTéS?

Gyűjteni lehet, visszaváltani nehéz
Harmincnegyven éve még gye
rekek gyűjtötték szorgalmasan 
és adták le az újrahasznosítha
tó hulladékot, helyüket ma már 
egyre inkább a nyugdíjasok ve
szik át. Előbbiek zsebpénzszer
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 nevelés-
ben. 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 komoly 
divatja volt a papír-, üveg-, rongy- 
és ócskavasgyűjtésnek. Nemcsak 
a „lelkes pionírok” tevékenysége 
volt ez, magánakcióként egy kis 

fáradozással (esetleg a szülői no-
szogatásnak eleget téve) komoly 
zsebpénzeket is lehetett keresni 
általa. A hulladékgyűjtés egyé-
niben manapság már nem annyi-
ra divatos a fiatalok körében, a 
tevékenység szervezettebben és 
hatékonyabban főleg az iskolák 
bevonásával történik.

„Termés” a Termés utcában
Hivatalos hulladékudvara az 

AVE Hargitának van Szé kely ud-
varhelyen (a Termés utca 1. szám 
alatt), itt bármilyen újrahasznosít-
ható hulladékot bevesznek – tájé-
koztatott Nemes Ervin műszaki 
igazgató. Kiderült, hogy mindennek 
van kilónkénti ára, ez igen fluktuáló, 
előfordul, hogy több napig nincs vál-
tozás, 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 újrahasznosítha-
tó anyagokat az AVE is tovább-
adja, a PET-palackokat, elektro-
nikai hulladékokat buzăui feldol-
gozók vásárolják meg, a papírt a 
Brassó megyei Zernyesten dol-

gozzák fel, a tört üvegre viszont 
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 üvege-
ket lehet gyűjteni. Ugyanakkor 
ha valakinek nagyobb mennyi-
ségben gyűlt össze újrahaszno-
sítható hulladéka, előre egyez-
tetett időpontban, díjmentesen 
elszállítják.

Székelyudvarhelyen a begyűj-
tött újrahasznosítható hulladék 
mennyisége most már évek óta fo-
lyamatosan nő, nemcsak a hulladék-
udvarba látogatók hoznak többet, 
de a szigetek kukáit is gyakrabban 
kell üríteni. Télen főleg papírból 
gyűl több, a PET-palackoknak pe-
dig – értelemszerűen a nagy hőség 
miatt – nyáron van a szezonja.

– Érződik, látszódik, hogy az 
udvarhelyiek egyre inkább hajla-
nak a szelektív gyűjtés felé – álla-
pította meg Nemes Ervin, az AVE 
Hargita műszaki igazgatója.

problémás üvegvisszaváltás
A környezettudatosság je-

gyében sokan igyekeznek vissza-
váltható, betétdíjas csomagolású 
terméket vásárolni, ám helyzetük 
nem irigylésre méltó. Az üzletek 
igyekeznek kibújni a felelősség 
alól, ez pedig igencsak megnehe-
zítik a „zöld” fogyasztók helyzetét. 
A legtöbb üzletben csak úgy haj-
landók visszaváltani a betétdíjas 
üveget, ha azt ott vásárolták, ennek 
bizonyítására pedig a kasszacímkét 
is követelik. Az üvegvisszaváltó 
automatát már feltalálták, de erre-
felé csak hírből ismerjük. Választ 
keresve a „mi legyen az otthon 
felgyűlt üres sörösüvegekkel?” kér-
désre több üzletben is próbálkoz-
tunk – eredménytelenül, a legjobb 
ajánlatot végül egy italforgalmazó-
tól kaptuk, az 1 lejes értékkel bíró 
palackot darabonként 25 baniért 
bevették volna.

Keletnémet autócsodák. Hetedik alkalommal gyűlnek össze a veterán autósok

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

udvarhely



Nem mindenki tudja, 
hogy szülőföldünkön, 
természeti adottsága-

inak köszönhetően, a bányá-
szatnak és kohászatnak több 
évszázados múltja van. A vulka-
nikus eredetű Hargita-hegység 
vonulata mentén kialakult te-
lepülésrendszer talán éppen az 
itt található ásványi kincseknek 
köszönhető. Azok a helységek, 
amelyek környékéről vasat bá-
nyásztak, kiemelkednek a talaj 
sokszínű kincseivel, ugyanakkor 
természeti szépségeikkel is. Szá-
mos bizonyítéka van annak, hogy 
már a történelem előtti korban is 
működtek kezdetleges vasolvasz-
tó kemencék a Hargita mindkét 
oldalán. Így Balánbányán is, vá-
rosunk közelében is előkerültek 
egykori maradványai a kezdetle-
ges vasgyártásnak. 

Magunk is megbizonyosod-
hattunk mindezekről a megyei 
önkormányzat finanszírozása és 
a Szerenitász Egyesület rendezése 
révén a június 23-i kiránduláson, 
amikor 70 iskolatársunkkal együtt 
elindultunk a Liviu Rebreanu 
Szakközépiskolából a vas útján, 
hogy felfedezzük megyénk vaski-
termelő helységeit. Csatlakozott 

kirándulásunkhoz Márton László 
mérnök úr, aki bővítette ismerete-
inket.

Szakmai kirándulásunk alkal-
mával iskolánk kitüntetett tanulói 
azokat a helyeket látogatták meg, 
amelyek már a középkorban is hír-
neves vasgyártó központok voltak. 
Csíkmadaras, Szentkeresztbánya, 
Erdőfüle és Bodvaj volt a négy híres 
vashámor, amelyeknek termékei ke-
resettek voltak Erdély-szerte.

Első állomásunk Csíkmadaras 

volt. Az egykori vasgyár közel két-
száz éven át működött a Fejedelem 
Kertjében, ahol még ma is láthatók 
maradványai. Salakhegy, vízvezető 
csatorna begyepesedett útvonala, 
néhány épületalapozásra utaló kő-
sor. A hámorban néha háromszá-
zan is dolgoztak, ami a XVII. szá-
zad viszonyai között nagy üzemre 
utal. Szekeresek hada szállította a 
vaskövet a Hargitáról, mészkövet 
Csíkszentdomokosról, fát a szénége-
tőknek a bükkerdőkből. A kohók 

fujtatóit és a kalapácsokat vízikere-
kek hajtották. A Madaras-patak jó 
energiaforrás volt. A vajdahunyadi, 
torockói és csíkmadarasi vasgyárak 
termelése az Erdélyi Fejedelemség 
vasszükségletét biztosította. 

Továbbhaladva a vas útján, 
Szentkeresztbányára értünk. Az egy-
kori hámor romos maradványai a 
tető nélküli épület, a kalapácsok kor-
hadó fa elemei, a vízvezető csatorna 
oszlopai utalnak az egykor fénykorát 
élő szentkeresztbányai vashámorra. 

Története a XVI századba 
tekint vissza. A lövétei vasércet 
dolgozta fel évszázadokon át a vas-
hámor, majd a korszerű vlahicai 
vasgyár. Ma mindkető romokban 
hever. A középkori vashámor a 
hetvenes években még turisztikai 
látványként látogatható volt. Az 
erdőfülei vashámor felé, útban egy 
kis kitérővel az oklándi unitárius 
templomot is meglátogattuk. Erdő-
fülére érve az egykori vasgyár máig 
megmaradt, toronyhoz hasonlító 
épületét, a vízcsatorna maradvá-
nyait, a lépten-nyomon felbukkanó 
salakmaradványokat társítottuk az 

1848–49-ben hadi üzemként mű-
ködő gyárral. A vasgyárnak jelentős 
szerepe volt a forradalom és szabad-
ságharc székelyföldi eseményeiben. 
Ágyút, ágyúgolyót öntöttek Gábor 
Áronnak. A szabadságharc leveré-
se a vasgyár feldúlását is jelentette, 
és bár újraindították tulajdonosai, 
hírnevét mégis a szabadságharc-
ban való részvétele alapozta meg, 
akárcsak a bodvaji vashámorét is. 
Bodvajon, a sűrű erdő mélyén talál-
ható az a vasgyármaradvány, amely 
Erdőfülével együtt gyártott ágyút és 
ágyúgolyót a szabadságharc számá-
ra. Az egykori vasolvasztó kemence 
újjáépített mását tanulmányoztuk, 
elgondolkozva azon, hogy a XIX. 
században komoly műszaki teljesít-
mény volt egy vasolvasztó megépíté-
se helyi adottságok felhasználásával. 

Kisbaconban ellátogattunk Be-
nedek Elek családi házához, ahol 
dédunokája elmesélte ősei megdöb-
bentő élettörténetét. Szép és tanul-
ságos kirándulás volt, mondhatni 
rendhagyó. Szülőföldünk jobb meg-
ismerését szolgálta, ráébresztett rej-
tett értékeinkre, amelyekre büszkék 
lehetünk.

Silló Kinga és Máxem Emese, 
XI. C osztályos tanulók,

Balánbánya
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A Xantus János Általános Is-
kolához tartozó csíktaplocai 
óvoda júniusban 45 gyerek 

részvételével kétnapos kirándulást 
szervezett Hargitafürdőn. A kirán-
duláson részt vettek a hargitafürdői 
óvoda és iskola diákjai is, a két nap 
alatt volt idő az ismerkedésre, ki-
rándulásra, közös játékra. A gyere-
kek nagyon jól érezték magukat, 
ebben segített a közös program, 
amely magába foglalta a mofetta 
meglátogatását, a környék meg-
ismerését, kirándulást és sok-sok 

játékot. A kicsik a játék mellett fi-
gyeltek a környezettudatosságra, 
hiszen szemetet is gyűjtöttek az 
iskola körül. A hosszú közös séták, 
kézműveskedések mind nagy él-
ményt jelentettek a gyerekeknek.
A csíktaplocai óvoda szülő- és 
munkaközössége, valamint a gye-
rekek ezúttal is köszönik Csíksze-
redai város önkormányzatának a 
támogatást, amellyel hozzájárult 
a felejthetetlen kiránduláshoz.

Borsos Edith óvodapedagógus,
Csíkszereda

Levélbontás
A vas útja

Felejthetetlen napok

Hagyományőrzés 
Micimackóéknál

Honismereti biciklitúra

Vegyes korosztályú, idősek 
és fiatalok, de mindnyá-
jan biciklikedvelők kis 

csapata Csíkszereda Gyergyó fe-
lőli kijáratát majdnem elhagyva 
a Szent Lőrinc-kápolna ritkán 
hallható történetével ismerke-
dett meg. Kezdetnek igazán jó 
volt, mert sokan sokszor elme-
gyünk mellette, és nem figyeljük 
meg a kápolnakertben elhelye-
zett kőkereszteket, arról nem is 
beszélve, hogy a történetüket 
nem is ismerjük. Majd a valami-
kor hasznos „Mosó”-t kerestük 
fel Csíktaplocán, itt került sor 
a város történelmi múltjának az 
ismertetésére. Innen az utunk a 
Madéfalvi veszedelem műemlék-
hez vezetett a gyönyörű napsü-
tésben. Egy kis pihenő és törté-
nelemóra után indultunk Csík-
rákosra. Cserei Mihály szobránál 
volt egy rövid megálló, majd a 
tízórainkat a Bogátfürdő finom 
borvízforrásánál fogyasztottuk 
el. Új erőre kapva már gyalogo-
san, néhányan biciklivel kaptat-

tunk fel a Szent Fülöp és Jákob 
kápolnához. Az utunk gyönyörű 
virágos réten vezetett, és nem 
mulasztottuk el a növényismer-
tetőt sem. A kápolnától a kilátás 
nagyszerű, Felcsík, Középcsík, a 
vulkáni eredetű Hargita vonu-
lata, a Csíki-havasok bércei, a 
települések nagyon jól láthatók 
voltak. Itt komplex földrajzi is-
mertetőt is kaptunk a helytörté-
neti bemutatás után. Végezetül a 
csíkrákosi templomhoz mentünk 
ki, de sajnos, aki csak taszította a 
biciklijét, az lemaradt a történeti 
bemutató első feléről (ezekhez 
tartoztam én is!). Itt véget is ért 
a kirándulás, innen már minden-
ki, kisebb-nagyobb megállókkal 
vagy kitérőkkel hazasietett.

Felejthetetlen szép napunk 
volt, melyet a jó túravezetésnek 
köszönhetünk és a Csíkszeredá-
ban működő EKE-nek. Reméljük, 
hogy még szerveznek ilyen, bárki 
részére hozzáférhető túrákat.

Buzás Katalin,
Csíkszereda 

Szomorú 
tapasztalatok

Ezek az esetek mindig kihoz-
nak a sodromból. Szinte na-
ponta előfordul, ha „kinézek, 

látok is”. Hisz nemcsak néznie, lát-
nia is kell az embernek.

2012. április 22-én, napsütéses 
tavaszi vasárnap délelőtt nézelőd-
tem ki az ablakon, és csodáltam, mi-
lyen szépen zöldül a tömbház előtti 
zöldövezet egy része, amit még nem 
tapostak ki a rajta átjáró emberek. 
A szépen fejlődő facsemetét kitör-
ték, az elhasznált műanyag palacko-
kat bedobják a zöldövezetbe. Hogy 
ki? Olyan ember, aki nem szereti a 
természetet. Gyermek tette volna? 
Akkor lehet, hogy az iskolából hi-
ányzott.

Ezen a napon egy fiatal férfi siet-
ve átvágott az egy méter széles, pár 
méter hosszú gyalogjárda melletti 
zöldövezeten, ahol nincs is gyalog-
átjáró, és besietett a kocsmába. Ez 
a kb. egy méter széles területet a 
lakók már többször bevetették fű-
maggal. De hiába. 

A másik eset még furcsább. Ké-
sőbb a kutyáját pórázon sétáltató 
gazdi ment a zöldövezeten, míg a 
kutyája a gyalogjárón. Helyesnek 
találnám, ha a város vezetősége a 
bicikliút mellé az ilyen kutyáknak 
csinálna kutyasétáltató útszakaszt 
is, hátha akkor ráébrednek az em-
berek, hol kell járjon az ember, hol 
a kutya és hol a biciklis. Talán ak-
kor, ha lassan is, de megtanulnak 
egyesek civilizált ember módjára 
viselkedni, a mások munkáját meg-
becsülni és a szépre vigyázni!

Biscontini Piroska, nyugdíjas,
Csíkszereda

Idén második alkalommal ren-
dezzük meg az Add a kezed, 
megmutatom a világot című 

projekten belül a Hagyományőr-
zés Micimackóéknál nevű tanul-
mányi kirándulást, amelyet Har-
gita Megye Tanácsa, illetve a szü-
lők is támogatnak. A kirándulásra 
a sötétpataki Bagolyvár Panzió-
nál kerül sor, a gyimesközéploki 

Majláth Gusztáv Károly Általá-
nos Iskolához tartozó nagycso-
portos óvodásokkal közösen. A 
hagyományőrző kiránduláson 
lesznek vetélkedők, túrázások, 
tanulmányi séták, táncház, és el-
maradhatatlan a tábortűz melletti 
Micimackó-gulyás.

Szente Ibolya igazgatónő,
Csíkszereda

Levélbontás oldalunkon az írásokat, levele-
ket szerzőik előzetes hozzájárulása nélkül, 
mondanivalójuk tiszteletben tartásával, 
esetenként rövidítve jelentetjük meg. Az itt 
megjelent vélemények nem feltétlenül azo-
nosak a szerkesztőségével.
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hirdetés

A bAlesetek megelőzésére fektetik A hAngsúlyt

Nem unatkoznak a hegyimentők

hargitanépe

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

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 javítása, az 

alapvető szolgáltatástokhoz való hozzáférést biztosítva.
Haszonélvezők: önkormányzatok, egyházak, közösségi célt szolgáló épüle-

tek tulajdonosai.
Az intézkedésre 750 000 euró vissza nem térítendő támogatás áll a pályáztató 

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

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 

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

További cél a térségben előállított termékek hozzáadott értékének növelése, 
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 összeg 70%-a.
A támogatás összege pályázatonként: minimum 5000, maximum 30 000 

euró átlagosan 10 000 euró/pályázat.
A támogatás típusa: költségtérítéses támogatás (utófinanszírozás).
Pályázatok 2012. július 9. – augusztus 14. közötti időszakban nyújthatók be, 

hétköznapokon, 9.00 és 14.00 óra között, a Csík LEADER Akciócsoport székhe-
lyén: Csíkszereda, Szék út 123. szám.

Az 1.1 és 1.2 intézkedésnek megfelelő pályázati kiírások megtekinthetők a www.
csikleader.ro webcímen, a Pályázati tájékoztató / Kiírások, űrlapok menüpont alatt.



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

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

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



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



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

ma 180. Napnyugta ma 21.19-kor, napkelte 
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: öröklött bir-

tokán uralkodó, míg az ugyancsak német eredetű 
Berta jelentése: Perchta istennő 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 dzsessz-

trombitás 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 Magyar 

Írószövetség tagja 

Helytörténeti évfordulók
410 éve, 1602 júliusában halt meg 

Szenterzsébeten Eössi András egyházi író. 
Eössit tartják a szombatos felekezet meg-
alapítójának (amelynek utolsó képviselői a 
bözödújfalusiak voltak). 

iratkozás a kántor-tanítóképzőbe

Elkezdődött a beiratkozás a Marosvásárhe-
lyi Kántor-Tanítóképzőbe, amely a Károli Gás-
pár Református Egyetem kihelyezett tagozata. 
A tanító-óvodapedagógus szakon összesen 
50 helyre (25 nappali és 25 levelező) várják a 
jelentkezőket. A kántor szakot nappali tagoza-
ton a református, római katolikus, unitárius és 
evangélikus hallgatók közül bárki felveheti. Le-
velező tagozaton posztliceális rendszerű kántor 
szakra, 10 helyre jelentkezhetnek református 
felekezetű fiatalok. Az alkalmassági vizsgák-
ra július 12-én kerül sor. Bővebb információ 
a tanintézet titkárságán: tel.: 0265–215278, 
e-mail: kantortanito@gmail.com, honlap: 
www.ktkf.ro.

Lokodi Edit Emőke válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben ne-
gyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? című 
műsorának meghívottja a Maros Megyei Ta-
nács alelnöke, Lokodi Edit Emőke. A műsor 
témája: a megyében az elmúlt években végzett 
beruházások és ezek folytatása. A hallgatók 
a 0265–307777-es vagy a 0365–424433-as 
telefonszámokon, illetve a 0755–044519-es 
SMS-számon tehetnek fel kérdéseket. 
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programajánló

Ép testben ép lélek...
Az Artera Alapítvány gazdag vakációs 

programmal várja a gyerekeket, fiatalo-
kat, oktatókat és családokat a július 5-től 
Kadicsfalván zajló Ép testben ép lélek – ép 
környezetben című interkulturális talál-
kozón. Sok játék, kirándulás és megannyi 
– hasznosan szórakoztató – foglalkozás 
szerepel a tábor programjában. A részvétel 
ingyenes!

17. Minimum Party 
A 17. Minimum Party alkotótábor és 

szakmai fórum július 25. és augusztus 5. 
között zajlik az évek óta megszokott hely-
színen, természeti környezetben, a Hargita 
megyei Kászonaltíz község közelében, a Ti-
szás-patak torkolatánál. Idén is tíz műhely-
lyel indul a főleg diákokat, de a művészetek 
iránt érdeklődő bármely korosztály képvi-
selőit is alkotómunkára váró természetmű-
vészeti tábor. A tervezett alkotóműhelyek: 
vizuális művészet – képzőművészet műhely, 
mozgásszínházműhely, filmes(videó)mű-
hely, zeneműhely, kísérletiszínház-műhely, 
építészműhely, íróműhely, filozófiaműhely 
és kézművesműhely. A műhelyleírások 
és a tábor részletes meghirdetése a www.
minimumparty.org honlapon található, 
ahol a bejelentkezésre is lehetőség van.

Megyei tárlat 
Gyergyószentmiklóson
Csíksze reda és Székelyudvarhely után 

harmadik állomásához érkezett a Hargita 
Megyei Képzőművészek Tárlata, amelyet 
Gyer gyó szentmiklóson a Pro Art Galériában 
tekinthet meg az érdeklődő közönség július 
16-ig. A tárlat anyaga Hargita megyében élő, 
illetve innen elszármazott képzőművészek 
alkotásaiból áll, a kiállítást a Hargita Megyei 
Kulturális Központ, valamint Hargita Megye 
Tanácsa támogatta. 

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok mi-
att szünetel az áramszolgáltatás ma 8–12 óra 
között Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 
40–42., illetve a 45–63. szám alatt, valamint a 
Kőrösi Csoma Sándor utca 6. szám alatt, ugyan-
akkor 8–15 óra között Csíkszentmártonban, 
Csinódban és Egerszéken. 

*
A Goscom Rt. értesíti a fogyasztóit, hogy 

ma 8–18 óra között szünetel a melegvíz-szol-
gáltatás a Tudor II. kazánház által ellátott 
tömbházakban javítási munkálatok miatt.
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www.parapista.com

para

– A bundákért cirkuszolnak, de a bőrszerkókért nem. 
Mert, ugye, könnyebb nőket zaklatni, mint motorosbandákat.

Falutalálkozót tart az Égéért Egyesület az égeieknek, az 
Égéből elszármazottaknak és azok utódainak A szülő-
falu napja címmel július 7-én, szombaton. A program: 

11 órakor gyülekező a református templom előtt, melyet 
ünnepi istentisztelet követ, majd megemlékezés, koszorúzás 
lesz és a felújított székely kapu átadása. A program részeként 
testvértelepülési szerződést írnak alá Markóccal, ezt követően 
kiállításmegnyitó lesz az iskolateremben, majd közönségtalál-
kozó Czegő Zoltán íróval, akinek a Katonabogár című balla-
daregényét ismerhetik meg a résztvevők. A rendezvény során 
az Égéről szóló falufüzetet is bemutatják. A programot ünnepi 
ebéd, este pedig bál zárja. 

A szülőfalu napja

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

Az Uz Bence „az őstermészettől még el nem szakadt 
embernek, a havas nyers és primitív, s különösképpen: 
mégis bonyolult és érzékeny lelkű fiának a belső vilá-

gába nyit mélységes bepillantást. S hozzá: milyen keretben, a 
színeknek és szavaknak milyen zenéje közben történhetik ez 
a bepillantás!” – írja Tompa László 1934-ben. A jelen kiadás-
hoz Marosi Ildikó írt előszót.  

A könyv terjedelme 212 oldal, kötött, ára: 28 lej. A kötet 
megvásárolható a Gutenberg Könyvesboltban: Csíkszereda, 
Petőfi utca 4. sz., telefon: 0266–316798.

Nyirő József: Uz Bence 

Falutalálkozó Égén
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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.
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Várható időjárás holnap Székelyföldön

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 séta� -
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  Szász Csaba
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