
Öntözőberendezés a csíkszentmártoni burgonyaparcellán. Aszály idején felértékelődik a locsolás  fotó: domján levente

Markó Attila államtitkár 
küzd az igazságért

Háromszáz évvel korábbi 
település Csíkvacsárcsi 92 5Ivóvíz nélkül maradt közel 

370 lakó Csíkszeredában

hirdetés
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Ma 
színes,

16 oldalas
tévéműsor-
melléklettel!

Körmünkre ég 
a gyertya

Ilyen a gazdáink körmé-
re égő gyertya például most a 
szokatlanul meleg és csapa-
dékszegény időjárási viszonyok 
közepette az öntözőbe-
rendezések, a locsoló-
hálózatok kiépítésének 
– pontosabban hiányának, 
kiépítetlenségének – kérdése.
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átiratban hívják feL aszáLygonDjaikra a minisztérium figyeLmét

Tarol a kánikula, bajban a gazdák
A prefektusi hivatalon keresztül a mezőgazdasági tárca figyelmét is felhívják egyre súlyosabb-
nak mutatkozó aszálykáraikra a Hargita megyei nagytermelők. A forróság és a csapadékhiány 

miatt a cukorrépából féltermésre számítanak, míg a burgonyában keletkező terméskiesés 
várható mértékéről még beszélni sem mernek. Keresztes Vencel, a csíkszentmártoni 

Burgabotek igazgatója szerint katasztrofális helyzet alakult ki. > 10. oldal
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Első az országban

Műanyag-jégpálya
M űanyag-jégpályát alakí-

tottak ki Csíkszeredában 
a régi magtárban, elsősorban 
a jégkorongozóknak, akik így 
nyáron is megfelelő körülmé-
nyek között gyakorolhatnak, 
de a későbbiek folyamán bárki 
használatba veheti. A szabad-
idő- és sportközpont-
ként fungáló épület har-
madik szintjén továbbá 
asztaliteniszre alkalmas teret is 
kialakítanak.

tusnádfürdői mEdvék

A Bucsecsbe 
költöztetik

C sapdát állítottak, majd lé-
legzetvisszafojtva vártak 

Tus  nádfürdőn a kukázó medvére 
a Bucsecs Nemzeti Parkból érke-
zett szakemberek, együtt a helyi 
kollégákkal. A mackó me-
netrendszerűen megérke-
zett, majd némi tétovázás 
után engedelmesen besétált a csa-
pdába. 
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30 ceLsius-fok feLett

Elkezdik az 
utcák locsolását
Feltűnt, hogy idén, a magas 

hőmérsékleti értékek ellenére 
sem látni locsolóautót Csíkszere-
da utcáin. Mint kiderült, ennek 
oka többrétű, de a polgár-
mesteri hivatal illetékese 
azt ígérte, ezután, míg a 
meleg tart, naponta locsolják 
majd az utakat. 
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> Ivóvíz nélkül maradt közel 370 lakó 
Csíkszeredában, a Hargita utca 46. szám 
alatti A és B tömbházban tegnap délután 
három órától, egyelőre beláthatatlan ide-
ig. Ez idő alatt egy óra hosszára tudott 
vizet biztosítani a szolgáltató Harvíz Rt. 
– Most már négy hónapja állandó jelleggel 
problémánk van a szolgáltatóval, többször 
jeleztük náluk írásban is panaszunkat. A 
szomszédok fele 65 év feletti idős személy, 
a többiek pedig fiatal házaspárok, akiknek 
kisgyermekük van. Ebben a nagy kánikulá-
ban emberkínzás víz nélkül átvészelni egy 
napot is – panaszkodtak a lakók. Elmon-
dásuk szerint a sörgyár vízszükséglete miatt 

tűnt el a víz a csapokból. Zólya László, a 
Harvíz Rt. vezérigazgatója megkeresésünk-
re elmondta, jogosnak tartja a lakók pana-
szát, és minél hamarabb kijavítják a hibát. 
Mint mondta, ma délelőtt kicserélik a sör-
gyárnak azt a vezetékét, amelyen keresztül 
befolyik a víz a létesítménybe, a jelenlegi 
ugyanis nem tudja ellátni annak igényeit. 
A cserét követően a környék lakóházaiban 
nem fog leesni a víznyomás, az említett két 
tömbházban pedig zavartalanul működhet 
a szolgáltatás – nyilatkozta a vezérigazgató. 
A szolgáltató egyébként a vízszünet idejére 
egy 1000 literes, kézmosásra alkalmas víz-
tartályt helyezett el az említett helyszínen.hí
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Uniós szabványok szerint

Új hajtási jogosítvány 
2013-tól

társadalom

30 celsius-fok feletti hőmérsékletek csíkban

Elkezdik az utcák locsolását

feltűnt, hogy idén, a magas 
hőmérsékleti értékek ellenére 
sem látni locsolóautót csík-
szereda utcáin. mint kiderült, 
ennek oka többrétű, de a pol-
gármesteri hivatal illetékese 
azt ígérte, ezután, míg a meleg 
tart, naponta locsolják majd az 
utakat. 

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

Tombol a nyár a hideg idő-
járásáról ismert Csíkban 
is, szerdán 33 Celsius-fo-

kot mértek a meteorológusok, 
tegnap délben egy órakor pedig 
már 31 fokot mutatott a hőmérő 
higanyszála a meteorológiai állo-
máson. Bár a csíki ember számára 
ezek igen magas hőmérsékleti ér-
téknek számítanak, ráadásul nem 
is egy-két napon át, hanem huza-
mosabb ideje tart a meleg, a csík-
szeredai kórház sürgősségi osztá-
lyán nincs nagyüzem a kánikula 
áldozatai miatt. Vízi Mária főasz-
szisztens szerint vannak esetek, 
amelyek ráfoghatók a melegre, de 
számuk nem magas. Két-három 
személy a munkahelyén ájult el, 
feltételezhetően a meleg miatt, és 
kerülnek a sürgősségre krónikus 
betegek is, de ők többnyire vagy 
azért, mert nem szedik rendsze-
resen az orvosságaikat, vagy nem 
isznak elég folyadékot. 

– Napszúrásos, napégéses ese-
tünk egyáltalán nem volt, úgy tű-
nik, vigyáznak magukra az embe-
rek – mondta a főasszisztens.

hűsülés a medencében
Megnőtt forgalomról számol-

nak be a Csíkszereda területén 
lévő strandok üzemeltetői, sokan 
döntenek ugyanis úgy, hogy a 
medencék hűs vizében vészelik át 
a forró napokat.

– Lényegesen megnőtt a for-
galom, érződik a kánikula hatá-
sa – mondta megkeresésünkre 
Kánya József, a Jégpálya negyedi 
strandot működtető Csíki Fürdő 
Kft. ügyvezetője.

Azt mondta, napi átlag 200 
személy fordul meg ezen a stran-
don, közöttük sok vakációzó tiné-
dzser, de felnőttek, kisgyermekes 
anyukák is vannak szép számban. 

A zsögödi strand üzemeltető-
je, Böjte István inkább a délutáni 
forgalom megnövekedését tapasz-
talta, délelőtt viszonylag kevesen 
mennek oda fürödni. Sőt mióta 
a nagy meleg beállt, mintha még 
csökkent volna is a fürdőzők szá-
ma, inkább az otthoni árnyékban 
tartózkodást választják az embe-
rek. Persze, ez nem vonatkozik a 
törzsvendégekre, akik rendszere-
sen járnak fürödni a zsögödi bor-
vízbe, így a napi átlagvendégszám 
úgy ötven-hatvan körül alakul.

nem locsoltak, de fognak
Feltűnt, hogy az előző évek 

gyakorlatától eltérően, idén a for-
ró napokon sem látni locsolóau-
tót Csíkszereda utcáin. A közte-
rek takarításával megbízott AVE-
nál érdeklődve megtudtuk, azért 
nem látunk locsolóautót, mert 
nem locsolják az utcákat. Az ön-
kormányzat ugyanis nem kérte. 

Szőke Domokos alpolgármes-
ter elmondása szerint ennek oka 
sokrétű. Egyszer is azért nem kér-
ték, mert sokfelé javítják az utakat, 
aszfaltoznak, azelőtt zajlottak az 
útfestések, nem utolsósorban pe-
dig arra is vártak, hogy fejeződjön 
be a számvevőszéki ellenőrzés a 
polgármesteri hivatalnál, az ellen-
őröknek ugyanis az elmúlt évek-
ben elvégzett útlocsolások kapcsán 
voltak kifogásolnivalóik, és egyszer 
ezeket akarták tisztázni.

Azt, hogy nincs programszerű 
útlocsolás a városban, Lázár Pé-
ter, a hivatal illetékes munkatár-
sa is megerősítette. Azt mondta, 
úgy voltak egyezve a szolgáltató 
céggel, hogy a hivatal majd kéri 
a locsolást, amikor az időjárás azt 
megköveteli. Eddig egy nap kér-
ték, ezen a héten kedden. 

Ezután viszont míg a nagy me-
leg tart, naponta locsolni fogják a 
város utcáit, legalábbis azokat, 
ahol nem folynak munkálatok – 
ígérte Lázár Péter.

hirdetések

Hűsülők. Égető gondok fotó: balázs árpád

csíkszereda Önkormányzata értesíti 
az érintett nyilvánosságot, hogy a 

– Szász Endre út feljavítása;
– 8 parkolóhely létesítése a törvényszék előtt Csíkszeredában, a Szász 

Endre utcában című terveket benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások be-
szerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, 
Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt munkanapokon 8.00–16.00 
óra között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám ( fax: 0266–310 041; e-mail: office@apmhr.
anpm.ro).

a korinthos kft.,
melynek székhelye Székelyudvarhely, Bethlen utca 227. szám, Hargita me-
gye, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Etéd község kültelkén, a Firtos-
patak medrében megvalósítandó Homok és kavics kitermelése Etéden, a 
Firtos patak medréből című tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálása  alapján 2012. július 3-án döntéstervezetet ho-
zott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése). 

A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.00 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg je-
lenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be július 11-ig a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 0266–310040).

a jelenleg érvényes járművezetői 
jogosítványok, az úgynevezett 
hajtási engedélyek, nincsenek 
összhangban az európai Parla-
ment és az európai tanács vo-
natkozó előírásaival. a 2006/126/
ce és a 2011/94/ue direktívákról 
van szó. a csatlakozási szerző-
dés értelmében romániának is 
olyan formájú és tartalmú enge-
délyeket kell kibocsátania, ame-
lyek megfelelnek az európai unió 
modelljének. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A szóban forgó uniós elvárá-
sok gyakorlatba ültetését 
jelenti a minap megjelent 

2012/157-es közigazgatási és bel-
ügyminisztériumi rendelet. Ennek a 
rendeletnek az előírásai 2013. január 
19-től válnak hatályossá, s ettől az 
időponttól kezdődően már csak az 
új típusú hajtási jogosítványok kibo-

csátása lehetséges. A most érvényben 
lévők tekintetében a jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy azok használato-
sak érvényességi időtartamuk lejár-
táig. A majdani jogosítványok sok 
tekintetben hasonlítanak a 2006 ok-
tóbere után kibocsátottakhoz, mind 
a forma, mind a tartalom, azaz az 
abba bekerülő adatok tekintetében. 
Ugyanakkor tartalmuk jóval „gazda-
gabb”. Az uniós harmonizált kódok 
rávezetése nyomán a jogosítvány 
tartalmazni fogja a gépkocsivezető 
egészségi állapotára, illetve problé-
májára vonatkozó, valamint műsza-
ki jellegű ismérveket is. A rendelet 
előírásának ismeretében nyilvánvaló, 
hogy az új típusú hajtási jogosít-
ványok kibocsátására fokozatosan 
kerül sor, s a 2013-as esztendőben 
a csere azokat a gépjárművezetőket 
fogja érinteni, akik jogosítványát 
2003-ban bocsátották ki, illetve 
2013. január 19-ét követően teszik 
le a sofőrvizsgát. 
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Nem tudom eldönteni, csak romániai, vagy általáno-
síthatóan igazi kelet-európai sajátosság, hogy a problémá-
inkat csak akkor kezdjük el a valódi súlyán kezelni, amikor 
elodázására, további halogatására nincs több mód, nincs 
más lehetőség. Bár kétségtelen, hogy ujjunkra égett gyertya 
lángjának fájdalmat keltő érzése meglehetősen ösztönzően 
hat az utolsó utáni pillanatokban való megoldáskeresésre, 
ettől függetlenül ez több szempontból sem a legszerencsé-
sebb magatartás.

De nem akarok bort inni és vizet prédikálni, mert én is – 
de meggyőződésem, hogy ön is – sűrűn kerülök olyan helyzet-
be, amikor egyszerűen már nincs több idő ötletelni, filozofálni. 
Amikor már nem lehet tovább csendes töprengésben ülve a 
gondjaink, a feladataink, a tennivalóink maguktól való meg-
oldását várni, hanem a problémák – képletesen: a körmünket 
nap mint nap perzselő kisebb-nagyobb gyertyalángok – miatt 
nagyon gyorsan lépni, cselekedni kell.

Ilyen a gazdáink körmére égő gyertya például most a szo-
katlanul meleg és csapadékszegény időjárási viszonyok közepette 
az öntözőberendezések, a locsolóhálózatok kiépítésének – pon-
tosabban hiányának, kiépítetlenségének – kérdése. Habár a 
probléma régi, de mint sok minden más, ez is csak most és azért 
kerül újra előtérbe, mert öntözni kell a határban fonnyadó s kó-
kadozó – művelőik számára gazdasági csőddel fenyegető – ha-
szonnövényeket. Pontosabban csak kellene, ha lenne mivel, len-
ne hogyan, lenne miből. Megjegyzem, arról a térségünkben fő 
megélhetést jelentő burgonyakultúra locsolásáról van szó, amely 

terméshozamainak – a jelenlegi kánikulától terhes kritikus idő-
szak nélkül is – köztudottan jót tesz az öntözés, a rendszeres, 
biztos vízellátás. E nélkül lutri a javából. Főleg, hogy máshol, 
a székelyföldi pityókával konkuráló termővidékeken a hatékony 
burgonyatermelést öntözőrendszerek nélkül egyenesen el sem 
tudnak képzelni. De biztos, észrevették önök is már, hogy va-
lamilyen oknál fogva országos szinten is a hivatalosságok csak 
akkor kezdik el keresni és fájlalni a rég ellopott, ócskavasáron 
eladott öntözőrendszereket, amikor az aszály napról napra ezer 
hektár számra aratja a termést.

De – a mezőgazdaságnál maradva – tucatszám tudnék 
ugyanilyen körmünkre égett gyertyákat mutatni. Így pél-
dául huszonkét év után is a kisparcellák és a tisztázatlan, 
rendezetlen birtokviszonyú földek hazája maradtunk. Jövő 
év végén viszont lejár a külföldi magánszemélyek termő-
föld-vásárlását tiltó földmoratórium is. Ha az megszűnik, 
felemelkednek a képzeletbeli sorompók, és innentől kezdve a 
holland, az ír és a dán magánszemélyek is Románia és Er-
dély egész területén is ott vehetnek földet, erdőt, legelőt, ka-

szálót, ahol csak akarnak, annyit és amennyiért csak 
tudnak. És ne gondoljuk, hogy nem akarják, vagy nem 
lesz hozzá pénzük…

Aztán másik körmünkre égő gyertya a tejtermelési 
követelményeknek és a szigorodó higiéniai előírásoknak 
való megfelelés. Véletlenül ez idő tájt szűnik meg az eu-
rópai tejtermelőkre béklyót rakó uniós kvótarendszer is, 
és ha ma pillanatnyilag nem lehet, akkor pár éven belül 

korlátlanul, ciszternaszám ihatjuk a német gazdák túlterme-
lése miatt potom áron nekünk eladott tejet. A legtöbb román 
tejgyár ugyanis azt fogja megvásárolni – olcsóbban, standard 
minőségben és nagy tételben –, mintsem a csarnokokkal és a ki-
öregedő, két-három tehenes gazdákkal bajlódjon. Miért? Mert 
gazdasági értelemben a versenyképesség és a profittermelés köve-
telményei miatt nem lesz más választása sem…

Körmünkre égett a gyertya a finanszírozási versenyben, 
vesztésre állunk az oktatásban, továbbképzésben, és hátrány-
ban az érdekérvényesítésben is. Egy-két éven belül például olyan 
német gazdaszervezetekkel kell felvenniük gazdáinknak a ter-
melési, értékesítési és információhoz jutási versenyt, akik jelenleg 
is jogászok, pályázatírók, adótanácsadók százaival segítik tag-
jaikat. Velük kell megküzdeni nemcsak a külföldi, de saját itt-
honi, piacainkon is száz tehén, négyszáz sertés, száz tonna zab 
vagy épp húsz tonna burgonya értékesítéséért is. Mit gondolnak, 
menni fog a dolog?

Körmünkre ég a gyertya. Lépni kellene. Ha nem, nagyon 
fájni fog…

Körmünkre ég a gyertya
                NézőpoNt n Domján Levente

hargitanépe

hirdetés

csík

Csapdát állítottak, majd lélegzet-
visszafojtva vártak Tusnádfürdőn 
a kukázó medvére a Bucsecs 
Nemzeti Parkból érkezett szak-
emberek, együtt a helyi kollégák-
kal. A mackó menetrendszerűen 
megérkezett, majd némi tétová-
zás után engedelmesen besétált 
a csapdába. – Ez mindössze a 
szerencsés záróakkord, a med-
veköltöztetési akciót alaposan 
előkészítettük, a mackó a hegyek 
közé, természetes élőhelyre ke-
rül – nyilatkozta a sikeres med-
vefogást követően Albert Tibor, 
Tusnádfürdő polgármestere.

hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Medvékre vadásznak a na-
pokban Tusnádfürdőn, 
az állatokat ezúttal nem 

puskacső elé, hanem elfogó ketre-
cekbe terelnék a szakemberek. Az 
akció célja, hogy a mackókat eltá-
volítsák a város közeléből, és vissza-
helyezzék természetes élőhelyükre. 
A tusnádi medvék új otthona vala-
hol a Déli-Kárpátok elszigetelt va-
donjaiban lesz, a Bucsecs Nemzeti 
Park területén. A medvefogók túl 
vannak az első sikeren, a tervezett 
öt példányból egyet sikerült a ma-
gukkal hozott, kifejezetten mackó-
fogásra és -szállításra épített külön-
leges ketrec segítségével befogni.

 – A ketrecbe húst, ételmara-
dékokat, halkonzervet helyeztünk 
el, olyan csalétket, amivel a szeme-
tesekből élő medvék rendszerint 
táplálkoznak – világosított fel 
Clementin Neguţescu, a Bucsecs 
Nemzeti Park vadőre.

A csapda élesítését követően 
többórás feszült várakozás kezdő-

dött, a mackó valamivel éjfél előtt 
megérkezett, de jó ideig csak gya-
nakodva somfordált a ketrec körül. 
Végül az éhség győzött, az állat be-
sétált a ketrecbe, az önkioldó csapó-
ajtó pedig bezárult mögötte.

– Fiatal, négyéves medvét fog-
tunk, ígéretes példány, a vadgazdál-
kodásban alkalmazott pontrend-
szer alapján első ránézésre úgy 330-
350 pontosra becsülném az állatot 
– írta le a csapdába ejtett mackót 
Oancea Costinel, a piteşti-i Diana 
vadásztársulat igazgatója.

Albert Tibor polgármester el-
mondta, a medvefogási akciót ala-
pos előkészületek előzték meg.

– Előbb a helyi vadőrök, kör-
nyezet- és állatvédelmi szakembe-
rek azonosították a város területére 
gyakran bejáró mackókat, megfi-
gyelték szokásaikat, majd a befogás 
elősegítéséért rendszeres időközök-
ben megejtett etetéssel helyhez és 
időhöz szoktatták az állatokat – tud-
tuk meg a polgármestertől.

Az elöljáró szerint szükség volt a 
mackók költöztetésére, hiszen igaz, 
hogy néhányan kifejezetten med-
vét látni jöttek Tusnádfürdőre, de 
a turisták, valamint a helyi lakosok 
zöme – noha nem jegyeztek ember 
elleni medvetámadást a fürdőváros-
ban – félt az állatoktól.

– A medve szép állat, de nem árt 
félni tőle – fogalmazott Albert. 

Annál több helyi lakos panasz-
kodott a tyúkketrecek, disznó-
ólak, juhaklok megdézsmálására. 
– Mindennap lehet látni medvé-
ket a településen, tavaly példá-
ul megtörtént, hogy a házőrző 
kutyából csak az eltépett láncvég 
maradt. Nagyon bátrak az álla-
tok, egyáltalán nem tartanak az 

embertől – mondta Miklós Antal 
helyi lakos.

– A medve nem kukázásra szü-
letett, sajnos az életterük egyre in-
kább összezsugorodik, a természetes 
táplálék mennyisége csökken, ezért 
kénytelenek emberlakta helyszínek-
re látogatni a túlélésért. Az emiatt ki-
alakuló medve-ember konfliktusban 
előbb vagy utóbb a medve húzza a 
rövidebbet, ha túl pimasszá válnak 
az állatok, feltehetően kilövés lesz a 
vége. Mindenkinek jobb ez így, az 
elköltöztetett medvék zavartalanul 
élhetnek természetes élőhelyükön 
a hegyek között, az emberek, a für-

dővárosba érkező turisták pedig 
nyugodtan bóklászhatnak a sétányo-
kon – mondta ki a zárószót a sikeres 
medvefogás után Rotaru Andrei, a 
Bucsecs Nemzeti Park munkatársa.

A szakemberek folytatják az 
akciót, reményeik szerint né-
hány nap alatt sikerül befogni 
mind az öt költöztetésre szánt 
példányt.

A Bucsecs NemzeTi PArk lesz A TusNádfürdői medvék új oTThoNA

Négylábúak kényszerlakhelyen

Kukázó medve Tusnádfürdőn. Költöztetik a négylábúakat fotó: imecs istván
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társadalom

Körkép

> Elkezdődött Băsescu felfüggesztési 
eljárása a parlamentben. Traian Băsescu 
szerint azért akarja eltávolítani őt az ál-
lamfői tisztségből a kormányzó Szociál-
liberális Szövetség (USL), hogy ellenőrzés 
alá vonhassa az igazságszolgáltatást – az 
államfő ezt a parlament tegnapi együttes 
ülésén jelentette ki, miután az USL képvi-
selője felolvasta a felfüggesztését kezdemé-
nyező javaslatot. Az USL dokumentuma 
egyebek mellett azzal vádolja az államfőt, 
hogy kisajátította a miniszterelnök alkot-
mányos feladatkörét, állandó társadalmi 
feszültséget provokált, megpróbálta meg-
félemlíteni a sajtót, és megsértette az igaz-

ságszolgáltatás függetlenségét. A parlament 
együttes ülése megszavazta, hogy ma délig 
várja az alkotmánybíróság álláspontját a 
felfüggesztési dokumentumról. A plénum 
szavazattöbbséggel elvetette azt az ellenzé-
ki javaslatot, hogy a parlament bizottságot 
alakítson, amely kivizsgálja a felfüggesztési 
dokumentumban felsorolt vádakat. Az 
államfő felfüggesztéséről a törvényhozók 
többségi szavazatával dönthet a kétkamarás 
parlament együttes ülése: ebből a célból 
egy második együttes ülést fognak ösz-
szehívni, amikor a honatyák szavaznak a 
felfüggesztésről. Az USL reményei szerint 
erre ma kerülhet sor.

> Az RMDSZ visszautasítja az ál-
lamfő vádjait. Kelemen Hunor szövet-
ségi elnök határozottan visszautasítja 
Traian Băsescu államelnök kijelentését, 
amelyben azzal vádolta a szövetséget, 
hogy az állam intézményei ellen indí-
tott támadásban vesz részt. Az RMDSZ 
elnöke szerint az államfőt vagy rosszul 
informálták, vagy szándékosan keltett 
zavart. „Úgy vélem, az államelnököt té-
ves információkkal látták el. Az RMDSZ 
és a magam nevében határozottan vissza-
utasítom kijelentéseit. A Szövetség szená-
tusi frakciója nem vett részt sem a Vasile 
Blaga leváltására vonatkozó szavazáson, 

sem a két ház együttes ülésén napirend-
re kerülő, a nép ügyvédjének leváltásáról 
szóló voksoláson, mert úgy véltük, a fel-
hozott indokok nem voltak kellőképpen 
megalapozottak. A tartózkodás nem je-
lent igen szavazatot egyetlen esetben és 
egyetlen parlamentben sem. Biztosítom 
az államelnököt, hogy az RMDSZ ese-
tében mellélőtt” – nyilatkozta Kelemen 
Hunor. Hozzátette, az RMDSZ frakci-
ók a képviselőház elnökének, Roberta 
Anastasenak a leváltására vonatkozó sza-
vazáson is tartózkodtak, valamint azt is 
elmondta, az RMDSZ nem fogadja el az 
alkotmánybírák visszavonását sem.hí
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Több hektárt kiszolgáló er
dei utat javítanak fel Csík
szenttamás és Marosfő között, 
jelentősen leegyszerűsítve 
a marosfői területekhez való 
eljutást az ottani területtu
lajdonosok számára. Az erdő 
között átvivő, több mint 10 ki
lométeres felújított útszakasz 
tehermentesítené az európai 
út Csíkszenttamás és Marosfő 
közötti részét a szekeres forga
lomtól.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanape.ro

Két irányból, mondhatni 
festői környezetben az 
erdő között kezdték el a 

Csíkszenttamás és Marosfő kö-
zötti erdei út feljavítását. A múlt 
hónapban elkezdődött mun-
kálatok során a munkagépek 
Csíkszenttamás és Marosfő irá-
nyából is elindultak, és a tegnapi 
nap folyamán értek össze közép-
úton. Az összesen 10,5 kilomé-
teres útszakasz 5 millió 300 ezer 
lejből újul fel, amelyből az állami 
támogatás több mint négymil-
lió lej, míg a csíkszenttamási ön-
kormányzat önrésze több mint 
egymillió lej – tudtuk meg Márk 
Tibortól, Csíkszenttamás polgár-
mesterétől. 

– Az elmúlt hónap 12-én kezd-
te el a kivitelező cég az út feljavítá-
sának munkálatait, de mondhatni 
most lett látványosabb ez a mun-
kafolyamat, mert már eredménye 
is van. Ez egy olyan fontos erdei 
útszakasz, amely sok területet 
szolgál ki, ugyanis az önállósodás 
előtt Csíkszenttamás Marosfőhöz 
tartozott, emiatt pedig ma is sok 
csíkszenttamási területtulajdo-
nos van, akiknek Marosfőn van-
nak kaszálói, földjei, de erdők és 
legelők is találhatók itt, amelyek 
szenttamási lakókhoz tartoznak. 
Ezek megközelítése eddig korsze-
rű erdei út hiányában az európai 
úton történt, amiről tudjuk, hogy 
a megnövekedett forgalom miatt 
nem biztonságos a traktorokkal és 
szekerekkel közlekedőknek. Sok 
falubelivel beszéltem már, akik 
már előre örülnek annak, hogy 
újjáépül ez az erdei útszakasz, hi-
szen jelentősen könnyebbé válik 

majd számukra a területeikhez 
való eljutás és a termés betakarí-
tása. Így a lakóknak ezentúl nem 
kell az európai útszakaszon közle-
kedniük szekereikkel, abban a fé-
lelemben, hogy egy-egy gyorsab-
ban hajtó autó beléjük hajt, vagy 
a teherforgalom sodorja le őket az 
úttestről – számolt be az épülő út 
jelentőségéről megkeresésünkre 
a település polgármestere, Márk 
Tibor.

A munkafolyamat során meg-
történt már az útszakasz legfelső 
rétegének a legyalulása, kiegyen-
lítése, 4 méter szélesen alakí-
tották ki az útszakasz alapját. A 

lehengerlést követően a homok-
réteg, majd a kemény kőburkolat 
leterítése következik, amelyet 
apró kövekből álló záróréteggel 
egészítenek ki a munkafolyamat 
során. Így elkészül a töltés, emel-
lett pedig az átereszek is a helyük-
re kerülnek, és sánc övezi majd a 
kiépült útszakaszt mindkét olda-
lon – részletezte a munkálatok 
menetét Márk, hozzátéve, hogy 
reményeik szerint és az időjárás 
függvényében akár már július 
20-ára is befejezheti a munkát a 
kivitelező, így a nyár hátralevő 
részétől már birtokba vehetik az 
utat a gazdák.

Lázárfalván, az András Alapít
vány rendezvénybirtokán vasár
nap kezdődik a hetedik Lázárfalvi 
Hagyományőrző Kalákatábor. 
A résztvevőkkel falusi környe
zetben kívánják megismerteti a 
néphagyományokkal, a kalákázás 
során pedig folyamatosan fejlődik 
a helyszín – tájékoztatott András 
Mihály, a tábor házigazdája.

HN-információ

A z évek során – éppen a 
kalákások munkájának 
köszönhetően megújult 

a hajdani malom épületegyüttese, 
ma már megfelelő helyszínként 
szolgál a hagyományápolással 
kapcsolatos rendezvényeknek.

András Mihály kiemelte, az 
András Alapítvány a tábort an-
nak érdekében működteti, hogy 
a résztvevők falusi környezetben 
ismerkedhessenek hagyománya-
inkkal: népzenével, néptánccal, 
népi mesterségekkel és a falusi 
életformával, miközben a kaláká-
zás által a helyszín folyamatosan 
fejlődik.

A szervező emlékeztetett 
arra, hogy a székelyföldi fürdő- 
és közösségépítő kalákamoz-
galom Lázárfalván kezdődött 
2001-ben, a falu határában talál-
ható Nyírfürdő újjáélesztésével, 
eddigi kalákatáboraikat pedig 
azzal az Ars Topia Alapítvány-
nyal együttműködve szervezték 
meg, akik segítségével számta-
lan népi gyógyfürdőt újítottak 
fel a Székelyföldön.

Az idei táborba a szervezők 
visszavárnak minden régi kalá-
kást, de szívesen fogadnak min-
denkit, aki szeretne bekapcsolód-
ni a kalákázásba.

A kaláka céljait sorolva And-
rás Mihály kiemelte a tanya-or-
ganizmus kialakítását, táj- és 
kertépítészeti feladatok elvégzé-
sét, vízrendezést, a megközelítést 
szolgáló gyaloghíd újjáépítését, 
a régi építmények felújítását és 
új építmények létesítését, és nem 
utolsósorban élő néphagyománya-
ink – mint a néptánc, népdal, népi 
mesterségek – megismerését.

Ugyanakkor szívesen fogadnak 
a szervezők minden ötletet, amely 
a helyszín „továbbálmodását” szol-
gálja. A táborban lehetőség nyílik 
közelebbről megismerkedni a fa-
faragással, az asztalossággal, bútor-
festéssel és egyéb mesterségekkel. 
A munkafolyamatot táj- és kertépí-
tészek, népművészeti mesterek és 
helyi ezermesterek segítik. Estén-
ként meghívott előadók színesítik 
a programot, majd székelyföldi 
táncokat tanulhatnak a résztvevők, 
az időjárás függvényében pedig ki-
rándulni is lehet a környéken.

A rendezvény társszervezői, 
támogatói Hargita Megye Taná-
csa, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, az Ars Topia Alapít-
vány, Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa, a Nemzeti Kul-
turális Alap és a Communitas 
Alapítvány, valamint Csíkkozmás 
Polgármesteri Hivatala, a Gordius 
cég és Izsák Elemér.

Épül az út. Tehermentesítő megoldás fotó: domján levente

VII. LázárfALVI HAgyoMányőrző KALáKAtábor

Népélet helyben 
A főút érIntése néLKüL Is eL LeHet jutnI ezentúL A MArosfőI terüLeteKHez

Megújul a csíkszenttamási erdei út

kék hírek

Elutasította a vérmintavételt. Eljárás indult egy szé kelyud-
varhelyi férfi ellen, mert visszautasította a vérmintavételt. Az 50 éves 
férfi Székelykeresztúron haladt át autójával, amikor egy rendőrjárőr 
igazoltatta. A rendőrök szerint italszagú volt a lehelete, ezért kér-
ték, hogy kísérje el őket a legközelebbi egészségügyi intézménybe, 
vérmintavételre. A sofőr ezt megtagadta, ezért bűnvádi eljárást kez-
deményeztek ellene.

Besurranó tolvaj. Értesítette a rendőröket egy csíkszeredai la-
kos, mondván, hogy ismeretlen tettes hatolt be a házába, és ello-
pott egy pénztárcát. A nyomozás során azonosítottak egy 19 éves 
csíkszentmártoni nőt, akit azzal gyanúsítanak, hogy behatolt a 
panaszos lakásába, és egy táskából kivette az 1000 lejt tartalmazó 
pénztárcát. A bejárati ajtó nem volt bezárva. A gyanúsított ellen 
folytatódik az eljárás.
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Markó Attila államtitkár küzd az igazságért

Körkép

Tizenhárom évnyi szünet után 
ismét lesz Anna-bál, a Lorántffy 
Zsuzsanna Nőegylet által kez-
deményezett exkluzív mulat-
ságot idén Gyilkostó üdülőte-
lepen a Gyilkostó vendéglőben 
szervezik július 27-én, a Gyer-
gyószentmiklósiak Világtalálko-
zója rendezvény keretében. A 
hagyományokhoz híven az ese-
ménynek idén is karitatív jellege 
lesz, mentőautóra gyűjtenek a 
Vöröskereszt gyergyói fiókjának.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ismét lesz Anna-bál – hozta 
nyilvánosságra Csibi Márta, a 
gyergyószentmiklósi polgár-

mesteri hivatal szóvivője.
Mint mondta, a korábbi 

kezdeményező Lorántffy Zsu-
zsanna Nőegylet és az önkor-
mányzat közös szervezésében, a 
Gyergyószentmiklósiak Világta-
lálkozója rendezvény kiemelkedő 
eseményeként akarják újraélesz-

teni a tizenhárom éve szünetelő 
hagyományt. Az eseménynek 
természetesen ez alkalommal 
is karitatív célja lesz, ugyanis a 
tombolasorsolásból, illetve egyéb 
felajánlásokból befolyó összegből 
mentőautót szeretnének vásárol-
ni a Vöröskereszt gyergyói fiók-
szervezetének. A Gyil kostó ven-
déglőben az Anna-bál egyébként 
a korábbról ismert forgatókönyv 
szerint zajlik. Az ünnepség nyi-
tótáncát, a palotást a Step Dance 

tánciskola növendékei mutatják 
be, ehhez a zenei alapot a Tiberius 
vonósnégyes biztosítja. De lesz 
bálkirálynő-választás, köszöntik az 
Annákat, és beavatják az első bálo-
zókat is. A bálanya szerepre Varga 
Melindát, a Lorántffy Zsuzsanna 
Nőegylet tagját, az Anna-bálok 
korábbi szervezőjét kérték fel; a 
bál védnöki tisztét Lászlófy Pálra, 
a Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének tiszteletbeli elnöké-
re ruházták. Az esemény műsorve-

zetői Kalocsai Andrea, a Duna TV 
munkatársa és Bartók László Rad-
nóti-díjas előadóművész lesz. 

A kétszáz férőhelyes Gyil-
kostó vendéglőben ötven helyet 
tartanak fenn meghívott vendé-
gek számára, a további 150 hely-
re lehet még jelentkezni. A rész-
vételi díj személyenként 250 lej, 
a jegyeket a művelődési központ 
irodájában lehet megvásárol-
ni július 20-ig munkanapokon 
9–15 óra között.

Ismét lesZ ANNA-bál GyerGyósZeNtmIklósoN

Mentőautóra gyűjtenek

GyerGyó

A 9. eU tábor első napján so-
ron kívüli sajtótájékoztatóval 
egybekötött előadást tartott 
markó Attila államtitkár, az 
etnikumközi kapcsolatok Hi-
vatalának vezetője az elmúlt 
időszakban nagy hangsúlyt ka-
pó mikó-ügyről, részleteibe me-
nően ismertetve az események 
alakulását és a hivatalos állás-
pontját.

Miklós Réka 
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Elnézést, hogy eddig hall-
gattam, de erő kell erről 
beszélni – kezdte beszédét 

Markó Attila, majd egy rövid tör-
téneti áttekintést követően ismer-
tette a kialakult helyzetet.

Mint mondta, az 1870-es 
években a Mikó Kollégium létre-
jöttét magánszemélyek – köztük 
kiemelten Mikó gróf – a magyar 
állam, illetve közadakozásból tá-
mogatták.

– A probléma abból indult, 
hogy rossz szándékú értelmezé-
sek szerint nem lehet az egyházé 
olyan vagyon, amelyet közada-
kozásból hoztak létre. Kérdés: ha 
valaki adományoz az egyháznak, 
hogy lesz az abból épült ingatlan 
társtulajdonosa? – tette fel a kér-
dést Markó.

A restitúciós jogszabályok 
megjelenése után az egyház érte-
sítette az önkormányzatot, hogy 

az ingatlant ne adják el, mert 
hamarosan visszakapja, ennek 
ellenére mégis voltak családok, 
akik innen vásároltak lakásokat. 
E családok közül kettő polgári 
perbe fogta az egyházat, a jog-
erős ítélet pedig kimondta, hogy 
a Mikó-vagyon az egyház tulaj-

donát képezi. Ezt követően meg-
próbálták igazukat büntetőjogi 
úton érvényesíteni. A jelenlegi 
helyzet: a Brassói Táblabíróság 
jogerős ítéletének figyelmen kí-
vül hagyásával megszületett dön-
tés következtében Markó Attila 
államtitkárt és Marosán Tamást, 

az Erdélyi Református Egyház-
kerület jogi tanácsadóját három-
három év letöltendő börtönbün-
tetésre ítélték, a harmadik vád-
lott, az ugyancsak volt bizottsági 
tag, Silviu Clim felfüggesztett 
börtönbüntetést kapott, és a Szé-
kely Mikó Kollégium épületét 

elvették az Erdélyi Református 
Egyházkerülettől.

– Normális jogállami rend-
szerben ilyen döntés nem szület-
het, vagy tárgyi tévedés történt, 
vagy nyomást gyakoroltak az 
igazságszolgáltatásra. Képtelen 
vagyok elhinni, hogy jogerős íté-
leteket hagytak figyelmen kívül – 
vélekedett Markó. – Mindenféle 
jogfosztás után ezt még le tudja-e 
nyelni a magyar közösség? Szerin-
tem nem. Ha ezt hagyjuk, min-
den ingatlan veszélybe kerül, amit 
jogosan visszakaptak a tulajdono-
sok – szögezte le az államtitkár.

Markó Attila hangsúlyozta, az 
ügyben széles körű kiállásra van 
szükség, amely összehangoltan 
bevonja az egyházak, a civil szfé-
ra, a sajtó, a diplomácia és a nem-
zetközi szervezetek erejét. Ez a ki-
állás és ez a hozzáállás nem szabad 
megrekedjen a pillanatnyi reakci-
ók szintjén, hanem a végső döntés 
kimondásáig folyamatosan jelez-
ni kell a közvélemény felé, nem 
hagyhatjuk ezt ennyiben.

– Az RMDSZ mindig támo-
gatta a korrupcióellenes harcot, 
de ebben a harcban a korruptakat 
kell megtalálnunk, nem az ártatla-
nokat – emelte ki az államtitkár.

Zárógondolatként Markó At-
tila kifejtette, hogy a jogbizton-
ságba vetett hite megrendült, és 
az ügy csak akkor oldható meg, 
ha fenntartják a küzdelmet.

Markó Attila: „megrendült a jogbiztonságba vetett hitem” fotó: miklós réka

> Múlt, jelen, jövő... negyedszer. 
Negyedszer nyitotta meg kapuit a Hargi-
ta Megye Tanácsa és a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ által 
szervezett Múlt, jelen, jövő… honismere-
ti, közösségfejlesztő tábor. Az egyhetes 
együttlét alatt a részt vevő székelyföldi, 
Beszterce környéki és hajdúsági gyere-
kek együtt ismerkednek Székelyföld ne-
vezetességeivel, és olyan programokon 
vesznek részt, amelyek az együvé tartozás 
érzését hivatottak erősíteni. A tábort ve-
zető szociálpedagógus, idegenvezető és 
pedagógus szakemberek arra törekednek, 
hogy a közös múlt, a szétszakított jelen 

minden téren egy közös jövőt vetítsen az 
a résztvevők számára. A tábort a megyei 
önkormányzat szórványvidéket segíteni 
hivatott programja keretében szervezték, 
amelyhez csatlakoztak a Hajdú-Bihar 
megyei önkormányzatok is.

> Ahogy a nagyszüleink mondták 
– esszépályázat. Ahogy a nagyszüleink 
mondták címmel pályázatot hirdet Gyer-
gyószentmiklós önkormányzata és a mű-
velődési központ. Noha a kiírás korhatár 
nélküli, a pályázatkiíró célja elsősorban a 
gyerekeket érzékennyé tenni a jellegzetes 
tájszavak iránt. A pályázat célja, hogy a 

Gyergyószentmiklóson előforduló ré-
gies, ma már kevésbé használt szavak-
kal szülessenek olyan leírások, szöveges 
anyagok, amelyek valamilyen történetet 
dolgoznak fel. Lehet ez egyszerű hét-
köznapi beszélgetés vagy valamilyen ese-
mény elbeszélése – olvasható a szervezők 
sajtóközleményében. Alapvető cél, hogy 
a gyergyói tájnyelv elemeinek felhaszná-
lásával, a régies beszéd felelevenítésével 
kicsit közelebb kerüljenek az emberek, 
a pályázók a város múltjához. A kiérté-
kelést július 28-án 16.30 órától a mű-
velődési ház előtti színpadon tartják. A 
pályázat beküldési határideje július 20. A 

pályamunkákat az info@gymk.ro e-mail 
címre vagy a művelődési központba kell 
eljuttatni.

> Osztják a fapénzt. A gyergyószent-
miklósi polgármesteri hivatal szociális 
irodája felhívja mindazon személyek 
figyelmét, akik valamilyen okból elmu-
lasztották átvenni a fűtéspótlékot, hogy 
július 17–18-án felvehetik a pénzt. A fű-
tésidény utolsó hónapjaira érvényes „fa-
pénzt” az erre jogosult személyek a szo-
ciális iroda Kárpátok utcai pénztáránál 
vehetik át az említett napokon, 10–14 
óra között.hí
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Körkép
udvarhely

Körvonalazódik Székelyudvar
hely egyik legjellegzetesebb 
nyári rendezvényének végleges 
programja: július 27–29. között 
tizenharmadik alkalommal gyűl
nek össze Székelyföld és Er
dély aktív kézművesei a Míves 
Emberek Sokadalmán (MES). A 
főszervező Artera Alapítvány
nál ígérik, idén se lehet majd 
se miccset, se kólát kapni a 
rendezvény helyszínén, vagyis 
a Székely Támadt Várban.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Az idei rendezvény annyi-
ban különbözik a korábbi-
aktól, hogy a fő műsoridős 

fellépőket Magyarország helyett 
Erdélyből és a környékről válo-
gatták ki. Lázár Ibolya, az Artera 
Alapítvány irodavezetője ismer-
tette, hogy Sepsiszentgyörgyről, 
Csíkszeredából, Szentegyáházáról 
érkeznek a fellépők: úgymond 
itthon próbálnak maradni. A ze-
nekarok fellépései mellett termé-
szetesen alkalom nyílik táncolni, 
főként szombaton esik hangsúly a 
néptáncra. Egy pár évig nem volt 
keletje a táncháznak, tavaly ki is 
maradt: ezt nagyon sokan hiá-
nyolták, így idén ismét lehet rop-
ni az élő talpalávalóra. Erősítik a 
gyerekprogramokat, hadd kapja-
nak nagyobb kedvet a rendezvény 
látogatására. 

2012-ben is partnere volt az 
alapítványnak a Gyulafehérvári 
Caritas Vidékfejlesztési Osztálya, 
idén sokkal nagyobb részt vállal-
tak mind a szervezésben, mind a 
jelenlétben. Bekapcsolódott a Vi-
sus Kulturális Egyesület is: a ven-
dégek többször is megtekinthetik 
a vörös darabontok díszőrségvál-
tását, illetve megismerkedhetnek 
közelebbről a Székelyföldi Legen-
dáriummal. Máréfalvi gyerekek 
és felnőttek előadják a Csicser, a 
Budvár és a máréfalvi Kőlik legen-
dáit. – Mint minden évben, most 
is a hagyományos népi mestersé-
gekre, hagyományápolásra esik 
a hangsúly. Megközelítőleg 50 
erdélyi és székelyföldi kézműves 
képviselteti magát a standoknál. 
A mostani sokadalom egyik ér-
dekessége, hogy tervezünk felállí-

tani a Tó utca felőli oldalnál egy 
régi hangulatú kávéházat. A hát-
só udvar forgatagából elvonulhat 
bárki csendben beszélgetni. A ha-
gyományos főzőverseny mellett 
lesz sajtkészítés, lekvárfőzés, kür-
tőskalács- és kenyérsütés-bemu-
tató is. Amatőr népdalénekesek 
is bemutatják tudásukat a szín-
padon, miközben borokat lehet 
kóstolgatni – vetítette előre Lázár 
Ibolya. 

A XIII. Míves Emberek So-
kadalmát a helyi vállalkozók és 
magánszemélyek mellett Hargita 
Megye Tanácsa, Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala, a 
Communitas Alapítvány, a Ma-
gyar Kulturális Alap és Bethlen 
Gábor Alapítvány támogatja.

Se miccs, se kóla
Lőrincz Zsuzsanna, a MES 

ötletgazdája, az alapítvány ve-

zetője lapunknak felelevenítette 
a sokadalom kezdeteit, legelső 
létrejöttét. Tulajdonképpen az 
1989-es forradalom után már 
megfogalmazódott a Lőrincz 
családban, hogy valami nagyon 
szépet kellene szervezni Ud-
varhelynek. Lőrincz Zsuzsanna 
és férje mindig is kisipari szö-
vetkezetben dolgozott, így volt 
alaptőkéjük a rendezvényhez. 
Tulajdonképpen ugyanazokat a 
kézműves-foglalkozásokat vitték 
tovább, csak kicsit „mívesebb” 
szinten. 1998–1999-ben kita-
lálták a sokadalmat névvel és 
struktúrával együtt, 2000-ben 
létrejött az Artera Alapítvány, 
jogi  hátteret biztosítva a MES-
nak. Az akkori sajtóban Derült 
égből villámcsapás címmel jelent 
meg egy cikk, hiszen minden-
nemű támogatások nélkül szer-
vezték meg a legelső fesztivált, 

2000 júliusának utolsó hétvégé-
jén. Azóta sem változott sokat a 
rendezvény, csupán kimaradt a 
színészek vetélkedője.

– Kialakult a jó szervezőcsa-
pat, intézmények is csatlakoztak 
hozzánk. Három éve stabil part-
nerünk a Caritas, ebben látom 
a MES biztos fennmaradását. 
Minden évben részt vesz a Haáz 
Rezső Múzeum is különböző 
programokkal. Érdekesen látom 
a fesztivál népszérűsödését: a 
legnagyobb híre az elsőnek volt, 
utána a következő kettőnek, 
majd alábbhagyott. A kézműve-
sek szerencséjére mondom, hogy 
a különböző intézmények, ön-
kormányzatok is kezdtek ehhez 
hasonló rendezvényeket szervez-
ni, de 13 éve csak ez az egy volt. 
Szerencsére a kézműveseknek 
már több lehetőségük van meg-
mutatkozni. Kikristályosodott 

az évek során: a felnőtt kézmű-
vesek továbbképzését tűzzük ki 
legfőbb célul. A fiatalok számára 
meg ugródeszka lehet az itte-
ni bemutatkozás. Nem vész ki a 
kézművesszakma, mert elég sokan 
vannak – mondja Lőrincz Zsu-
zsanna. 

Már a tavaly miccs- és kóla-
mentesen hirdették meg a MES-t, 
ez most sem lesz másképp. Olyan 
étel-italokat lehet vásárolni, ame-
lyek helyi jellegzetességűek (sza-
lonna, bográcsgulyás, pálinka stb.). 
Ötezer látogatóra számítanak, 
ebből ezer tiszteletjeggyel, meg-
hívóval érkezik. A XIII. Míves 
Emberek Sokadalmának érdekes-
sége, hogy kisgyerekek és idősek 
számára ingyenes lesz a belépő. 
Karszalagot kapnak a látogatók, 
így minden belépős probléma 
megszűnik majd a Székely Tá-
madt Vár kapujánál. 

KözElEdiK A 13. MívES EMbErEK SoKAdAlMA

A várban gyülekeznek Erdély legjobb kézművesei

Fókuszban a kreatív népművészet. Tartalmas szórakozás kicsiknek és nagyoknak fotó: ifj. haáz sándor

> Kiállításon a Szépteremtő Kalá-
ka munkái. Végéhez közeledik a XVI. 
Szejke Szépteremtő Kaláka: a június 29. 
és július 7. között tartott tábor munkáit 
kiállítják a székelyudvarhelyi Művelő-
dési Házban. A kiállítás ma 18 órakor 
kezdődik, a méltatóbeszédet Bunta Le-
vente polgármester mondja. Tifán Irén 
főszervező elmondta lapunknak, hogy 
negyven gyerek vesz részt a táborban. 
Idén már Bukarest környékéről is érkez-
tek alkotni, nemcsak Hargita megyéből. 
A népművészeti alkotótábor résztvevői 
jól haladnak a munkákkal, csütörtökön 
is egész nap dolgoztak. – A kiállításon 

minden szakág (fafaragás, nemezelés, 
szövés stb.) munkáiból bemutatunk leg-
kevesebb egy darabot. Van, aki kizárólag 
egyetlen dologra koncentrált, de van, 
aki négy-öt féle szakágban is kipróbálta 
magát. A kiállított munkákat egy hétig 
lehet megtekinteni. Az elmúlt héten fel-
szereltünk egy szövőszéket is, van olyan 
gyerek, aki egy tarisznyát is elkészített 
vele. Nemcsak a kézművességre koncent-
rálunk, mivel esténként a megalakult csa-
patok különböző ügyességi feladatokat 
végeznek, népdalok dallamára versikéket 
is költenek. A szabadidő is kreatívan telik 
így – ismertette a főszervező. 

> Székelylengyelfalva emlékezik. 
2011. július 8-án, a déli harangszó ide-
jén elhunyt Hajdó István ny. gyergyói 
főesperes, székelylegyelfalvi plébános – 
tájékoztatta egy évvel ezelőtt a gyulafe-
hérvári főegyházmegye papságát Tamás 
Barna ifjúsági főlelkész, fogarasi plébá-
nos. Az egykori főesperes halálának egy-
éves évfordulóján Székelylengyelfalván 
évfordulós szentmisén emlékeznek a 
szeretett Pista pap  bácsira. A mise után 
leleplezik a Zavaczki Walter szobrász-
művész által készített mellszobrot, majd 
a sekrestye fölötti teremben megáldják 
az emlékszobát is.hí

rf
ol

ya
m



2012. július 6., péntek  | 7. oldal Riport hargitanépe

Minden ötödik nő özvegyen – örökre
„Itt a szeren csupa özvegyasszony 
él”, „az utcában minden második 
házban özvegyasszony lakik” – 
gyakran hallani ilyen és ehhez 
hasonló kijelentéseket, s minden-
kinek az az érzése, hogy a maga 
lépcsőházában, a maga települé-
sén van a legtöbb megözvegyült 
asszony. Utánanéztünk, valójában 
mekkora e sajátos sorshelyzetbe 
került asszonyok száma, és ho-
gyan változott társadalmi helyze-
tük az évtizedek során.

Többen, mint háború után
Romániában minden ötödik 

15 év fölötti magyar nemzetiségű 
nő özvegy – ezt a számítást magam 
végeztem el a 2002-es statisztikai 
adatok alapján, mivel frissebbet 
még nem tudott rendelkezésemre 
bocsátani a Hargita Megyei Statisz-
tikai Hivatal. Ez a 20,15% (szám 
szerint 128 698) jóval az orszá-
gos átlag (16,28%) fölött van, és a 
2008-as magyarországi országos 
átlagnál is magasabb, amely 18,1% 
volt. Minden bizonnyal több most 
az özvegyasszony, mint a háború 
után, de ezt pontos adatok hiányá-
ban csak feltételezhetjük (Magyar-
országon 1949-ben 16,6% volt az 
özvegyek aránya a 15 évnél idősebb 
nők között.)

Arra is kíváncsi voltam, hogy 
Hargita megyében több özvegy-
asszony él-e, mint máshol, s azt is 
tudni akartam, melyik településünk 
a „legözvegyesebb”. A hozzáférhető 
adatokból kiderült, hogy megyénk-
ben 22 074 özvegyasszony és 4825 
özvegyember él, vagyis a megye 
összlakosságának 8,24%-a özvegy 
(26 899 fő). Ez nagyon közel áll a 
8,71%-os országos átlaghoz, de míg 
Románia férfilakosságának 3,44%-a 
özvegyember, addig megyénk fér-
fijainak nem egész három százalé-

ka özvegyült meg. Országunkban 
2002-ben 1 525 812 özvegyasszony 
élt: a női lakosság 13,73%-a (me-
gyénkben 13,43%).

Az egyes települések özvegyei-
nek számát illetően már jelentősebb 
az eltérés: Balánbányán van a legke-
vesebb megözvegyült lakos (4,55%), 
Csíkszeredában a lakosság 5,69%-a, 
Székelyudvarhelyen 6,16%-a, Gyer-
gyószentmiklóson 7,86%-a élt özve-
gyen 2002-ben. A sor másik végén 
az elöregedőben lévő falvaink álltak: 
Székelyderzs lakosságának 14,51%-a, 
Románandrásfalva 13,93-a, Kányád 
község 15,55%-a özvegyi státuszban 
volt 2002-ben. E számsorok tudatá-
ban indultam el.

Kányádra, 
özvegylátogatóba
Először a polgármesteri hiva-

talban próbáltam újabb adatokat 
kérni. Összesített adatok hiányában 
Orbán Zsófia titkár és kolléganője a 
falunévsort segítségül híva számolta 
össze, hogy jelenleg hány kányádi 
van özvegyi sorban. A községköz-
pontban harminc özvegyasszonyt, 
három özvegyembert számoltak.

– Borcsa, Anna, Róza s én – 
veszi számba sorstárait a 87 éves 
kányádi Derzsi Jolán. – Négy la-
kásból mind a négyen özvegyek va-
gyunk, mind komámasszonyok. Én 
már szinte ötven éve, hogy özvegy 
vagyok. 36 éves voltam, mikor a fér-
jem meghalt rákban, 1963-ban.

Jolán néni három kislánnyal ma-
radt özvegyen: a legkisebb hatéves 
volt. – Nagyon nehéz volt, de a jó 
isten s emberek által, s szomszédok 
által, meg es szoktam, s beléjöttem. 
Gazdaság volt, kellett menni a me-
zőre. Élt apósom hál’ Istennek még 
15 évig, s a leánykák is nőttek, men-
tünk a mezőre. Ők csinálták a kö-
telet a búzának, én szedegettem, az 
öregember fölkötözte, a leánykák 
esszeszedték, apósom este felrakta 
kalangyába. – Jolán néni emellett 
szakácsnő volt az óvodában, az ud-
varán álló két ház egyikét pedig bér-
be adta a faluba kerülő milicisták-
nak, óvónőknek, „tanítónéknek”. 
– A legrosszabb az egyedüllét, hogy 
magad kell elgondold, hogy jól is 
legyen, meg ne sérts senkit, szépen 
kérjél valakit, hogy segéljen, mert 
az elején kellett segíteni. De aztán 
megszokja az ember. Kérdik most 
a többiek, azok ugye 6-7 éve, vagy 
tíz éve özvegyek, hogy nem félek? 
Hát nincs mit félj, a jó Isten veled 
van, megsegít! Mert ők nem ma-
radnak egyedül. Ugye, ők később 
özvegyültek meg, s nem hárult rá-
juk annyi gond, mint reám. Újbóli 
férjhezmenés nem es volt az eszem-
be se. Nem jött. A férjem jó ember 
volt, megbecsült, arra gondoltam, 
hátha nem es kapok olyant? S mit 
csinálnak a gyermekek, s az öregek, 
akiket gondoztam? Mindörökké ez 
volt az eszembe.

Jolán néni lányai elkerültek a fa-
luból: Brassó, Arad környéke, illetve 
Amerika lett a lakóhelyük. Édes-
anyjukban nincs panasz, örvend, ha 
érkeznek.

A szomszéd faluban, Székelyföld 
peremfalujában, Székely peteken ta-
lán még több özvegyasszony él, mint 
Kányádon. A falu lakossága rohamo-
san csökken, s míg Kányád falu 328 
fős lakossága húsz fővel lett kevesebb 
tíz év alatt, addig Székelypeteken a 
2002-es 328 személyből 262 lakos 
maradt.

A kilencvenéves székelypetki 
Ke re kes Emma egyedül üldögél, 
tévét néz, mellette nyitott könyv. 
Az udvaron a dédunokái játszanak. 
Harminckét éve maradt özvegyen. 
Férje májcirrózisban halt meg.

– Amíg a fiam élt, még jobb volt, 
de aztán, hogy ő meghalt tizenhét 
évvel ezelőtt, a leányommal s a me-
nyemmel mindent mi bonyolítot-
tunk le: az unokák eljegyzését, kon-
firmálást... mindent elrendeztünk, 
csak a fájdalom sosem maradt el, ezt 
így kell vigyem a sírba – könnyezik 
Emma néni, főként fia után búsulva. 

– Nem tudom, az asszonyok miért 
élnek többet: hogy többet szenved-
jünk? Aki meghal, az legalább meg-
nyugszik – teszi hozzá.

Számkivetettnek 
érzed magad
– A férfiak nem bírják a gyű-

rődést s a nehézségeket, szerintem 
ezért halnak el hamarabb – ezt már 
Csíkban, Jenőfalván mondja Bunda 
Ildikó, aki tizennégy évvel ezelőtt, 
42 évesen lett özvegy. – A férfiak 
nem annyira edzettek, mint az asz-
szonyok, semmilyen szempontból. 
Ha nehézség van, legtöbbjük alko-
holba fojtja a bánatát, jön a beteg-
ség, meghalnak. Nem érdekli őket, 
hogy mi marad mögöttük, s mi 
nem, ez a könnyebb választás.

Karcfalva községben 2002-ben 
483 özvegyasszony élt, Bunda Ildikó 
szomszédságában nyolcan vannak 
özvegyasszonyok, de közülük csak 
kettő-három lakik egyedül, a többi a 
fiával vagy az unokájával. – Ez sokat 
számít – hangsúlyozza Ildikó, aki két 
lányt és egy fiút nevelt fel. – Addig is 
nehéz, amíg a gyerekek otthon van-
nak, de valahogy úgy érzed, hogy 
muszáj csináld, tovább kell lépni, 
meg kell mutatni azt, hogy te is 
tudod úgy nevelni, mintha rendes 
családban nőnének fel. De amikor 
egyedül maradtál... Mindig azon 
csodálkoztam, hogy édesapám 
halála után édesanyám is úgy el-
fásult. Láttam, hogy a kamrája 
már nincs úgy tele, a lakás mintha 
ment volna tönkre, s most tudom 
megérteni. Most már én sem főzök 
rendszeresen, a múltkor mondtam 
a gyermekeimnek, hogy maholnap 
elfelejtek főzni. Rendet tartok, de 
nem úgy, mint azelőtt, nem azzal a 
lelkesedéssel.

Bunda Ildikó úgy érzi, az anya-
gi nehézségek mellett a társtalan-
ság sújtja leginkább az özvegyeket.  
– Bármilyen döntést kell hoznod, azt 
egyedül kell meghozzad, mert szép s 
jó a szomszédság, de úgyis saját ma-
gadra vagy utalva mindenben. A tár-
sadalomban pedig nem szívesen né-
zik az özvegyeket, háttérbe vannak 
szorítva mindenféle szempontból. 
Nem tudsz társasági életet élni, mert 
nagyon nehezen fogadják el azok a 
családok, akiknek ott az élete párja, 
ők nem igazán szeretik az özvegye-
ket. De mindaddig, amíg munkába 
jársz s tartozol valahova, egy közös-
séghez, egész máshogy fogod fel, 
mint amikor otthon maradsz egye-
dül, mert akkor számkivetettnek 
érzed magad. Ez borzalmas.

Mindennek ellenére Bunda Ildi-
kó sem gondolt párkeresésre – Egy 
özvegynek nehezebb a párkeresés, 
mert mindent meggondolsz – 
mondja. – Nem arról van szó, hogy 
keresed, milyen volt a régi, és olyant 
keresel, mert ez sem teljesen igaz. De 
amikor ilyen sokat vagy egyedül, 
már elképzelhetetlen, hogy valaki-
nek a rigolyáit megszokd.

Özvegység 
mint mai sorshelyzet
– Régebben gyakoribb volt, 

hogy újraházasodtak az özvegyek, 
mert társsal élni volt a természetes, 
az elfogadott – erősíti meg dr. Balázs 
Lajos néprajzkutató, aki kérésemre 
próbálta összefoglalni mindazt, amit 

sok évtizedes gyűjtőmunkája során 
az özvegységről mint sorshelyzetről 
megállapított. – A paraszti társada-
lomban a családon belüli munkák, 
a feladatok el voltak osztva, s a férj 
halálával ez az egyensúly felborult. 
Egzisztencia szempontjából megha-
tározó volt ez az egyensúlybomlás, 
gyakran ez is hozzájárult a másod-
szori házassághoz. Vagy fiatalkorban 
valami miatt be nem teljesült szere-
lem realizálódott a másik felek elha-
lálozása után.

Dr. Balázs Lajos, aki elsősorban 
Felcsíkon végzett kutatásokat, egy 
különleges kategóriát említ a téma 
kapcsán: a bányászfeleségek cso-

portját. Azokét, akik míg a férj jól 
keresett balánbányai bányászként, 
a hatvanas-hetvenes években, ösz-
szeszoktak, kialakult körükben a 
társasági összejövetelek szokása, s 
ez később, a férjek – gyakran korai 
– halála után is megmaradt, szinte 
naponkénti közös kávézássá vált, s az 
együttlétek alkalmával gyakori lett 
a kisebb mennyiségű ital elfogyasz-
tása is. – Fokozatosan kialakult egy 
olyan életérzés bennük, hogy elég 
volt az egyszeri férjből – magyarázza 
a néprajzkutató – jobb függetlennek 
lenni, felvenni a jó nyugdíjat. Aki a 
téeszben is dolgozott, még onnan 
is kapott valamit, mellette a jó bá-
nyásznyugdíjat, és kialakult a függet-
lenségi vágy, óhaj, illetve az özvegyi 
életmód választása. Esetleg belemen-
tek egyfajta együttlétbe, de nagyon 
kevesen házasodtak össze.

Dr. Balázs Lajos szerint a házas-
ság nemcsak a paraszti társadalom-
ban jelentett az asszony számára 
létbiztonságot, státusszimbólumot. 
Minden magányosan élő nőt, füg-
getlenül a korától, kritikusabban 
figyeltek. – Ma a férfiak azt mond-
ják, hogy az özvegyasszonyok el 
vannak „bőcsülve”: kikossarazzák 
az alkalmi, talán jó szándékú kérőt. 
Fiatalkorukban volt férjük, a férfival 
való együttélés időszakát megélték, 
többet nem kívánják. S még egy-
szer visszatérek erre a kényelmességi 
igényre: az együttélésnek sok apró, 
mindennapi hátránya van, és van, aki 
azért nem megy még egyszer férj-
hez, mert elege van a horkolásból, 
a szuszogásból, a krákogásból, a do-
hányzásból, a jó isten tudja, hogy mi 
mindenből. Ugyanakkor megválto-
zott a nemek státusa. Valamikor a nő 
gazdaságilag, pénzügyileg függésben 
volt a férjétől. De az utóbbi évtize-
dekben már a nők is állást vállaltak, 
sőt egyre gyakoribb, hogy Budapes-

ten, Izraelben vagy épp az arab orszá-
gokban vállalnak bébiszitterséget, 
idősgondozást. Előfordul, hogy a 
pénzt a családba az asszony hozza, s 
a férfi vált az asszonytól függővé, ki-
szolgáltatottá. Olyan esetet is tudok, 
hogy az asszony Izraelből hazajött 
szabadságra, és ezalatt meghalt a fér-
je, de mivel a temetés napján járt le 
az onnan kapott szabadsága, vissza-
utazott. Nem volt ott a férje temeté-
sén. Tény, hogy az esetek nyolcvanöt 
százalékában a nő a férfi kiszolgálója 
volt, és elfogadta a férfiúi hegemó-
niát, de ha már egyszer megélte, 
nem kívánkozik még egyszer abba 
a státusba.

A néprajzkutató szerint az öz-
vegyekkel mint sajátos sorshely-
zetbe került emberekkel, akiknek 
a száma nem jelentéktelen, sem a 
munkahely, sem a társadalom nem 
tanúsít különösebb figyelmet. A 
paraszti társadalomra ez nem volt 
jellemző, a közösségnek gondja volt 
arra, hogy betakarítások idején, ka-
lákában segítsen, ilyen szempont-
ból több volt a humánum, mint a 
félurbánus, urbánus városi közös-
ségekben. A többi hátrányos hely-
zetben élőkkel ellentétben, ezzel a 
kategóriával nem törődnek külön-
legesen. Talán inkább egymást se-
gítik, tartják számon az özvegyek, 
özvegyasszonyok, de általánosan 
érvényes társadalmi törődésről nem 
beszélhetünk.

Romániában a nők átlagélet-
kora 1990-ben 74,37 év, a férfiaké 
68,04 év volt. 2010-re 77,70-re il-
letve, a férfiak esetében 70,04 évre 
emelkedett az átlagéletkor. A szá-
mok tükrében is egyértelmű, hogy 
az idősödő generációk egyben női-
esedő generációk is.

Özvegyasszonyok, elhagyatot-
tak, megszomorodottak, magányo-
sak. Panaszosak vagy némán szen-
vedők. Mellettük lassan magára talál 
egy új kategória, amelynek tagjai a 
férj elvesztése, a gyász gyötrelme s a 
gyerekek felnevelése után megpró-
bálnak ismét ápolt, vidám asszonyok 
lenni: interneteznek, utaznak, meg-
látogatják távolba szakadt gyerekei-
ket, tartalmassá teszik az életüket, és 
nem adják meg magukat a magány-
nak. Ők vannak kevesebben. Egy 
magyarországi tanulmány szerint 
ugyanis a 40 év fölötti özvegyasz-
szonyok 65%-a tekinthető enyhe, 
közepes vagy súlyos depressziósnak. 
Nálunk, tudtommal, nem készült 
ilyen jellegű felmérés.

Daczó Katalin

A székelypetki Kerekes Emmának 
ma sem telik el napja sírás nélkül

Derzsi Jolán csaknem szinte ötven éve özvegyasszony. Beleavult
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Hallottatok már a vidrafűről és a tőzegeperről? A homoktövissel együtt 
élnek ezek a növényritkaságok a Rétyi Nyírben. Míg az első kettő a vizes 
zsombékos talajt kedveli, a homoktövis szárazságtűrő növény. Most nem 
mesélek nektek gyógyhatásukról, inkább ennek a területnek más ritka-
ságairól szólok. A tavakban ugyanis békalencse, békatutaj, békaszőlő és 
tócsagaz él, nem beszélve a fehér tündérrózsáról, amelynek fehér virága-
iban egész nyáron gyönyörködhetünk. A ritkaságok között említhetjük a 
kereklevelű harmatfűt, a tőzegpimpót és a lizinkát, de a tavak vizében élő, 
szabadon lebegő érdekes rovarevő növényt, az aldrovandát is. 

Hol van a Rétyi Nyír, ez a sok ritkaságot, érdekességet rejtő hely? Csak itt, 
a szomszédban, Sepsiszentgyörgy és Kovászna között. Réty falut elhagyva ott 
is vagyunk a tengerszint feletti 513–545 méter magasan fekvő, 15 négyzetki-
lométernyi futóhomokos természetvédelmi területen. A homokot a Feketeügy 
nevű folyó hordta és rakta le ide már nagyon rég, amikor még jóval nagyobb 
volt. A sok homok azonban nem maradt nyugalomban, mikor kiszáradt, a 
szél addig hordta, míg nagy buckák alakultak ki. Aztán ahogy az éghajlat 
felmelegedett és csapadékosabbá vált, a homokbuckákon növényzet jelent 
meg, a megemelkedett talajvíz pedig a szélbarázdákban tavak formájában 
jelent meg. Sok ilyen kis tó vize csillog ma is a Rétyi Nyírben, esős időszakban, 
amikor a talajvízszint magasan áll, közel százat is megszámolhatunk. 

A Rétyi Nyír nemcsak növényekben gazdag, de állatvilága is védel-
met érdemel. A természetvédelmi terület lakója az őz, a szarvas, a vörös 
róka, borz, mókus, vadmacska, mezei nyúl és vaddisznó. A madarak kö-
zül a böjti récét említhetjük, de a tavaszi madárvonulás idején találkoz-
hatunk itt bíbicekkel, csérekkel, szerkőkkel, és szereti ezt a helyet a vöcsök 
is. A tavak közelében él a kétéltűek közül a tarajos gőte és a pettyes gőte, és 
hát a különböző békafajokban sincs itt hiány. 

Két héttel ezelőtti rejtvényünk megfejtői közüla parajdi Kelemen 
Gellértnek küldjük Dr. Györfi András Kalandos fizika című könyvét. 

Rajzaitokat, megfejtéseiteket továbbra is várja
Takács Éva

Kedves Gyerekek!

Miklós-Sántus Andrea, II. osztály, Csíkszépvíz

Halat fogtam, gyerekek,
kitettem a partra,
szegény minden bánatát
rögtön előadta.

Mi lesz velem, nagy horgász? 
Tele vagyok bajjal,
sajnos, be kell vallanom,
nem vagyok aranyhal.

Bizony, csodát sem teszek,
nem bírok varázzsal,
vár reám a családom,
sok, sok éhes kis hal.

Mi lesz velük nélkülem,
ki viseli gondjuk?
odalent a víz mélyén
üres az otthonuk.

Kérlek, légy a barátom,
hadd, hogy visszatérjek,

kalandokról lemondjak,
családommal éljek.

Hálás leszek, ígérem,
nem kell több giliszta,
úsztathatod horgodat,
én nem jövök vissza.

Azért, kedves barátom,
hívhatsz vendégségbe,
moszattortát hozok majd
ünnepi ebédre.

Nem sokáig gondolkodtam,
gyorsan ölbe vettem,
megöleltem, megcsókoltam,
és a vízbe tettem.

Tanulásul elmondom,
többé nem horgászom,
gyönyörű nagy folyókhoz
csak fürödni járok.

Télen által addig nyalta,
elvásott a medve talpa.
Így most aztán pipiskedve
illeg-billegél a medve.

Elbilleg egy vén nyírfához,
és nem sokat hímez-hámoz;
lerántja róla az irhát,
meghántja a korhadt nyírfát.

Hajtogatja, gyűri-tűri,
de nem akar sikerülni.
Odaszökken a kis mókus:
nem úgy kell azt, hókusz-pókusz!

Erre egy lyuk, kettő arra,
venyigével összevarrja.
S máris pompás nyírfakéreg
bocskora van a medvének.

Nád alól és gőz alól
Vízi várból nóta szól,
Vízi várban zöld kövön
Dalol Ung király –

Hallja kinn a sima rét
Ung királynak énekét,
És nótára hajladoz
Lepke és fűszál.

Osvát Erzsébet

Bőkezű július
Július,
a vendégváró.
Mindig szíves
vendéglátó.

Sétálni hív,
menj vele!
Tárva-nyitva
erdeje.

Szomjad, éhed
oltja málna,
szedhetsz bőven,
nem sajnálja.

Hűsölhetsz
a fák alatt.
Finom gomba
száz akad.

Zenében sem lesz
hiány:
fejed felett
rigó fütyöl,
trillázik
a csalogány.

A Rétyi Nyír végénél, mert 
Erdélyben a szebbnél 
szebb csúcsoktól már-

már káprázik, egy kicsit megnyu-
godhat az ember tekintete a kar-
csú térségen. Ott van a gyönyörű 
fekvésű, délceg égereiről ismert 
Égerpatak. De Háromszék kö-
zepe sem lehet teljesen védtelen. 
Hát Égerpataktól úgy délkeletre 
is mindjárt hegyláncolat emel-
kedik. Jó hely az. Szentlélektől 
Kökösig, Zágontól Zalánig, még 
a rejtőzködő Olt völgye is onnan 
szemmel tartható. A hegylánco-
lat csúcsán, a Borosnyó és a Kur-
tapatak közé szorult Fergentyű 
vár. Hogy lássa, aki arra jár: 
nem a képzelet szüleménye az a 
furcsa név, innen nem messzire, 

a Kisborosnyóra vezető út kö-
zelében, Ordítónak hívnak egy 
dombot, mert onnan hangos ki-
áltással is lehetett figyelmeztetni 
a vidék erődítményeit, ha közele-
dett az ellenség. Bizony forgott 
Fergentyű vár is, mint mesében a 
kacsalábúak. 

Féltékenyen bevehetetlen vá-
rakkal tűzdelte meg kedves hazá-
ját a székely. A századok viharában 
meg is védte, hogy legyen, amit 
örökbe hagynia. De teremtett 
itt a csodatevő természet is. Hát 
Égerpatak se csak ordító dombjá-
ról és forgó váráról nevezetes. Ott 
van a Rétyen vezető út mellett a 
Nyolcforintos-tó.

Szépségre van a Székelyföld-
nek ennél különb tava is elég, 

egyiken a boszorkányok űzik a 
habokat, hogy tarajasodjanak, de 
ez az égerpataki, a nyolcforintos, 
még a nagyvilágon is ritka. Szava-
hihető jós. 

Figyelik is, ha bomlik a tavasz. 
Boldogan újságolják, ha a meder 
szinte üres, odalesz valahová be-
lőle a víz, mert az jót jelent, bő 
búzatermést. De ha mint tele tek-
nőből, kiloccsan a Rétyre vezető 
útra belőle a víz, rosszra készül-
nek, mert azt jelenti, hogy ősszel 
drága lesz a gabona: – Midőn a tó 
mellett vízben megyünk, nyolcfo-
rintos búzát eszünk... – él az éger-
pataki szólás. 

Mert ez a tó képes rossz hír-
rel is szolgálni. Bizony, még ma is 
Nyolcforintos-tónak nevezik. 

Ambrus Lajos

Nyolcforintos-tó

Kányádi Sándor

Nyírbocskor

Weöres Sándor

A béka-király

       Dézsi Zoltán

Szeressétek a halakat

Segíts Zsuzsinak megoldani a házi feladatát. A betűhalmazból a magánhangzókat fel kell 
írnia a táblára. Ha elkészültél, vágd ki a rejtvényt és küldd el a Hargita Népe szerkesztőségé-
nek címére (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), vagy hozd be személyesen, így 
részt veszel a nyereménysorsoláson.

készítette: Benedek enikő

é

ő

ü
p

l

k
m

s

r
ty z

h
f

á

i



Körkép2012. július 6., péntek  | 9. oldal 

hirdetések

hargitanépe

társadalom

Csíkvacsárcsiban, a volt Sándor-
kúria területén régészeti feltárás 
zajlik. Az ásatások több érdekes 
dologra is rávilágítottak. Az eddigi 
eredmények azt bizonyítják, hogy 
a település történelme legalább 
háromszáz évvel korábban kezdő-
dött, mint ahogy azt eddig tudták. 
Továbbá az előkerült kasztellum 
nagyságában a középkori gyer-
gyószárhegyi Lázár-kastély kiter-
jedtségével vetekszik.

darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Pár napja kezdődtek az ásatá-
sok Csíkvacsárcsiban, a régi 
Sándor-kúria területén, ahol 

Botár István, a Csíki Székely Múze-
um régésze vezeti a munkálatokat. 
Az ásatásba besegítenek kolozsvári 
egyetemi hallgatók, továbbá ez az 
ELTE Középkori Tanszékének hi-
vatalos ásatása. Az ásatás ötlete már 
a korábbi években is felmerült, hi-
szen a lelőhely nem volt ismeretlen 
a régészek számára. Már Orbán Ba-
lázs is írt arról, hogy itt nagy, kiter-
jedt rommező volt. A régészek a te-
repbejárások során késő középkori 
mázas csempéket találtak, továbbá 
Árpád-kori leleteket. Ezek rámutat-
tak arra, hogy ez többrétegű telepü-
lésről származnak.

Az idei ásatás e hónap végéig 
tart Hargita Megye Tanácsa régé-
szeti programjának keretén belül. 
De a feltárást a vacsárcsi közbirto-
kosság, illetve a csíkszentmihályi 
önkormányzat is támogatja, part-
nerintézménye a Csíki Székely Mú-
zeum.

A régész elmondta: 
– Az elpusztított épületek hal-

mai nagyon jól látszanak. Ami jól 
látható volt, az egy pincehelyiség. 
Az volt a cél, hogy idén kitakarít-
juk, hiszen az évtizedek folyamán 
feltelt szeméttel, és a pincehelyiség 
környezetében levő helyiségeket fel-

tárjuk, hogy lássuk, milyen rétegek 
vannak, és hogy milyen korra da-
tálható az épület. Jelenleg is zajlik a 
talajradaros felmérés. Gyakorlatilag 
a lelőhely kéthektáros területen van 
a Rákos-patak jobb partján. Több 
épületet, beomlott kutat foglal ma-
gában. Az eddigi tapasztalatok sze-
rint egy hatalmas kasztellum volt itt 
Csíkvacsárcsiban, amely több kő-
épületet foglalt magában. Ezeknek 
a nyomai jól láthatók. A talajradar-
ral az egész területet felmérjük.

Botár megjegyezte, hogy 1909-
ben egy Józsa nevezetű gimnázi-
umtanár készített rajzos felmérést 
a kasztellumról. Ezen látszanak az 
épület felmenő falai. Ma viszont 
ezek nincsenek meg, mindent el-
bontottak. A falakon belül egyelőre 
szegényes a leletanyag. 

– Kiderült, hogy az épületek 
annyira elpusztultak, hogy a belső 
járószintjét nem tudtuk megfogni 
– közölte Botár.

Vacsárcsi korábbi 
település
Az ásatás folyamán kiderült, 

hogy a helyszínen vannak a késő 
középkornál korábbi telepnyo-
mok, Árpád-kori (12–13. szá-
zad), továbbá 14. századi leletek. 
A szakemberek remélik, hogy a 
talajradar segítségével házhelye-
ket, nagyobb gödröket, árkokat 
sikerül kimutatniuk. Fentebb em-
lítettük, hogy a falakon belül sze-
gényes a leletanyag. A falak alatt 
viszont más a helyzet. 

– A falak alatt húzódó koráb-
bi rétegekből sok leletanyag került 
elő. Jó 14. századi, de másodlagos 
helyzetben 12–13. századi Ár-
pád-kori leletek vannak. Ez azért 
fontos, mert Vacsárcsi falut 1556-
ban említik először. Ezek a leletek 
bizonyítják, hogy a falu történe-
te minimum 300 évvel korább-
ról indul. Továbbá fontos, hogy 
nemcsak a régi kasztellum volt itt, 

hanem mondhatni bizonyosságot 
nyer az is, hogy a régi falu ezen a 
részen húzódott – értelmezte a 
régész az új felfedezést.

Legenda a Sándor-kúria
Egyértelmű, sőt egyelőre sem-

milyen bizonyíték nincs arra vo-
natkozóan, hogy a településen 
található kúria a Sándor-család bir-
tokában lett volna. A régész erről 
megjegyezte: 

– Az 1566-os összeírásban, 
amikor többek között a Lázá-
rok birtokokat kapnak Gyer gyó-
szárhegyen, akkor itt Vacsár csi ban 
a Fejér család kap birtokokat. Ez 
az összeírás vezet rá, hogy talán a 
kasztellumot a Fejér család bírta. 
Igazából nem lehet tudni, hogy 
kié volt. A szájhagyomány Sándor-
kúria néven emlegeti. Az viszont 
tény, hogy a 16. századi, illetve a 
későbbi forrásokban nem említik, 
hogy a Sándoroknak itt komo-
lyabb birtokaik lettek volna. A 16. 
században, amikor főembereket 
említenek itt, Vacsárcsiban, azok 
a Fejérek. Attól tartok, hogy ez a 
Sándor-legenda egy későbbi tör-
ténet, s ez folklorizálódott. Nincs 
adatunk, amely egyérteműen alá-
támasztaná, hogy Csíkvacsárcsi, 
a kasztellum és a Fejér család 
együvé tartozott, csak következ-
tethetünk arra, hogy az épület a 
Fejéreké volt.

Arra, hogy egy rangos, 16. szá-
zadi székely előkelő nemes udvar-
házát tárják fel a régészek, bizo-
nyíték is van, hiszen pár nappal 
korábban előkerült egy aranyo-
zott szív ék. A jó leletanyagok 
előkerülését az épületek külső 
oldalának feltárásával várják. 
Botár úgy véli, hogy egy 16. 
századi kasztellum romjai rejle-
nek a földben, amely hasonlít a 
gyergyószárhegyi Lázár-kastély-
hoz, de nem a jelenlegihez, ha-
nem a 16. századi kastélyhoz.

Háromszáz évvel korábbi 
település Csíkvacsárcsi

régészeti szelvény. igazolás és cáfolat fotó: darvas attila



A prefektusi hivatalon keresztül 
a mezőgazdasági tárca figyelmét 
is felhívják egyre súlyosabb-
nak mutatkozó aszálykáraikra a 
Hargita megyei nagytermelők. 
A forróság és a csapadékhiány 
miatt a cukorrépából féltermésre 
számítanak, míg a burgonyában 
keletkező terméskiesés vár-
ható mértékéről még beszélni 
sem mernek. Keresztes Vencel, 
a csíkszentmártoni Burgabotek 
igazgatója szerint katasztrofális 
helyzet alakult ki.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Növénykultúrától függő-
en akár 50 százalékkal 
is visszavetheti az idei 

mezőgazdasági terméshozamokat 
a rendkívüli forróság és a csapa-
dékhiány – állítja alapunknak Ke-
resztes Vencel, a csíkszentmártoni 
Burgabotek mezőgazdasági társu-
lás igazgatója. A kalászosok mel-
lett 150 hektáron burgonyát és 100 
hektáron cukorrépát termelő szak-
ember szerint a várható terméski-
esés – a gazdasági mutatók terén 
– szinte csődközelbe sodorja a 
hozzájuk hasonló nagytermelőket. 
Egy héttel korábban Török Jenő, 
a Hargita Megyei Mezőgazdasági 
Igazgatóság vezetője lapunknak 
nyilatkozva ugyancsak a kánikula 
termésapasztó hatásaira figyelmez-
tetett, rámutatva, hogy a kánikulai 
meleg lassan leforrázza a virágba 
borult burgonyaültetvényeket.

Ráfizetést terem idén 
a cukorrépa is
A várható aszálykárok egyik 

példájának Keresztes Vencel a cu-
korrépát hozza fel, mely esetében az 
elvárható 45-55 tonna közötti hektá-
ronkénti hozam jelen körülmények 
között még – a gazdaságosság terén 
vízválasztónak számító – hektáron-
kénti 35 tonnás termésátlagot sem 
fogja elérni, veszélybe sodorva ezál-
tal még a marosludasi cukorgyárral 
szembeni felvállalt minimális meny-
nyiség leszállítását is. Ez azonban 
már nemcsak bevételkiesés terén 
okoz gondot, hanem az esetleges 
szerződésszegésért még büntetést is 
ró a szentmártoni termelőre. „A cu-
korrépa kapcsán a betakarítás és még 
egy-két levéltrágya-kezelés kivéte-
lével immár az összköltségek 80-90 
százalékát kiadtuk, a növényre fordí-
tottuk. Ha nem terem hektáronként 
legalább 40-50 tonnát, egy lej nye-
reségem sem marad rajta, márpedig 
ha minden így folytatódik és az eső 
továbbra is elkerül, akkor cukorrépá-
ból legfeljebb 25-30 tonnát fogunk 
tudni betakarítani” – magyarázta 
Keresztes.

Szomjazik a pityóka
De ugyanez a helyzet a Hargita 

megyében domináns szerepet be-
töltő, és a gazdák bevételeit erő-
teljesen meghatározó burgonyával 
is. Ám a gumós növény esetében 
a helyzetet csak súlyosbítja, hogy a 
tavaszi munkálatok megcsúszását 
idén a nyári kánikula szokásosnál 

egy hónnappal korábbi beállása 
is tetézi. „Hamarabb jött a júliusi 
meleg, és az eső is elkerült minket. 
Akinek van lehetősége, öntöz, de a 
csíkiak amúgy sincsenek berendez-
kedve az öntözésre. Meg se merem 
tippelni, hogy mindez mennyivel 
csökkenti a burgonyatermést. Ha 
hektáronként csak 15-20 tonna 
terem, és a vízhiány miatt annak is 
70-80 százaléka vetőmagnagyságú, 
vagy annál is apróbb burgonya lesz, 
ki veszi azt meg és milyen áron?” 
– teszi fel a kérdést a szentmártoni 
agrárszakember. Hozzátette, azon 
nagytermelők számára, akiknek a 
magas technológiai és anyagi ráfor-
dítás miatt nem mindegy mennyit 
terem a föld, mára egyszerűen ka-
tasztrofális helyzet alakult ki.

Gondjaikra irányítják 
a szaktárca figyelmét
A kánikula és az egyre nagyobb 

méreteket öltő szárazság miatt ki-
alakult problémáikra a gazdák a 
Mezőgazdasági Minisztérium fi-
gyelmét is felhívták. A Hargita me-
gyei farmerek a kormánybiztosnak 
címzett levelükben a helyzet súlyos-
bodása miatt a román kormány köz-
belépését kérik. A Burgabotek veze-
tője rövid távon a kártalanításban, 
közép- és hosszabb távon viszont 
– mivel a szárazságra mezőgazda-
sági biztosítást nem lehet kötni – a 
locsoló-, öntözőhálózat kiépítését 
támogató beruházásokban látja az 
aszályos időjárás elleni védekezés 
leghatékonyabb eszközeit. „Ezelőtt 
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Agrárgazdaság
HiVAtAloS átiRAtBAn HíVjáK fel ASzályGondjAiKRA 

Tarol a kánikula, 

> A hargitai közbirtokosságok-
nak ajánlja magát az OTP. Road-
show-találkozó keretében kifejezetten 
a közbirtokosságoknak szóló banki 
szolgáltatási csomagot mutatott be a 
Hargita megyei közbirtokosságok kép-
viselőinek az OTP Bank Románia. Az 
udvarhelyszéki és csíki vezetőkkel való 
találkozás után Szász Tibor, a pénzinté-
zet gyergyószentmiklósi fiókigazgatója 
a gyergyói-medencei közbirtokosság 
elöljárói előtt ismertette a banki termék 
részleteit. Az OTP Agricol csomag egy 
évig díjmentes folyószámlakezelés és 
internethozzáférés mellett a lekötés ide-

jétől függően kiemelt, 6,25 és 6,75 szá-
zalék közötti betéti kamatot is kínál. A 
12 hónapos időszak után a pénzintézet 
azonban évi 6,99 eurós illetéket számol 
fel. Haschi András, a Hargita Megyei 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenci-
ós Ügynökség (APIA) igazgatója szerint 
a megyébe érkező területalapú támoga-
tás negyede, azaz több mint 10 millió 
euró a közbirtokosság számlájára érke-
zik, ezért fontosnak érzi, hogy beruhá-
zási és fejlesztési elképzeléseik mellett a 
közbirtokosságok bankszámláin heverő 
szabad pénzösszegeiket is megfelelően 
hasznosítsák.hí
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Keresztes Vencel a cukorrépaültetvényt mutatja. Kánikula és csapadékhiány viszi el a termés felét  fotó: domján levente

A tRAnSGAz Rt. 

Medgyes, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a 
Gyergyószentmiklós és Maroshévíz között létesíten-
dő gázvezeték megnevezésű tervére hozott módosí-
tásra – Katódos korrózióvédelmi állomás létesítése 
Gyergyóditróban – a Hargita Megyei Környezetvédel-
mi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 3-án 
döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti 
hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó ér-
vek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 
43. szám alatt, munkanapokon 8.00–16.00 óra között, va-
lamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevéte-
leiket a hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják be  
a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez ( fax: 
0266–310041, e-mail: office@apmhr.ro).

A XindeX eCo Kft.
ÉPítŐMÉRnÖKÖt alkalmaz.

Az építőmérnök feladata lesz:
◆ a kivitelezési munkák előkészítése, helyszíni irá-

nyítása, ellenőrzése;
◆ építési naplók vezetése;
◆ alvállalkozók irányítása, munkabiztonsági, minő-

ségirányítási elvárások betartatása;
◆ ütemtervek nyomon követése.
Elvárások:
◆ építőmérnöki diploma;
◆ munkairányítói tapasztalat;
◆ kivitelezésben szerzett tapasztalat;
◆ nagyfokú mobilitás;
◆ autoCAD, Word, Excel ismerete;
◆ B kategóriás jogosítvány.

Jelentkezés önéletrajzzal 
a xindexsrl@yahoo.com e-mail címre. 

Bővebb információ a 0727–887878-as telefonszámon.

A VÉdelMi MiniSztÉRiUM
a 01158-as Csíkszeredai Katonai Alakulat révén kiki-
áltásos nyílt árverést szervez egy 39,18 m2-es felület 
bérbeadására élelmiszerkioszk rendeltetéssel.

Az árverésre 2012. július 31-én 10 órakor kerül sor 
a 01158-as katonai alakulat székhelyén, Csíkszereda, 
Hargita u. 203. szám alatt.

Oda nem ítélés esetén az árverést megismételjük 
2012. augusztus 9-én 10 órakor és 2012. augusztus 21-
én 10 órakor a fenti címen.

A részvételi és odaítélési feltételek megtalálhatók 
a feladatfüzetben, melyet a 01158-as katonai alakulat 
székhelyén, Csíkszereda, Hargita u. 203. szám alatt le-
het megvásárolni 2012. július 16-tól kezdődően 5 lej 
ellenértékben (befizetni az egység pénztáránál lehet).

A cég dokumentációit az ajánlattal együtt az egy-
ség iktató irodájában 2012. július 31-én 9 óráig lehet 
letenni.

A részvételi díjat lejben, az egység pénztáránál lehet 
befizetni, legkésőbb az árverés napján. 

Bővebb felvilágosítás az egység székhelyén
vagy a 0266–314006-os telefonszámon kapható. 

Fax: 0266–312985, e-mail: unitatea01158@clicknet.ro.

 hirdetések

hargitanépe



öt-hat évvel még Hargita megyében 
is létezett egy vegyes bizottság, mely 
időközönként felmérte a bebizto-
sított területeket, a jelentésükhöz 
igazították az esetleges kárpótlást 
is. Jelenleg viszont a gazdákat ért 
anyagi veszteségek kártalanítását 
Brüsszellel is jóvá kell hagyatni. 
Az aszálykárok súlyosságát és a 
kárpótlási igényünket máris jelez-
tük a megyei prefektusi hivatalon 
és a mezőgazdasági igazgatósá-
gon keresztül a szaktárca felé. Ha 
egy év múlva vagy két év múlva 

kapunk pénzt, az más dolog, de 
ha van ígéretem, akkor én azt már 
valamilyen szinten pénzre tudom 
váltani és át tudom vészelni ezt a 
mostani nehéz időszakot” – fejtette 
ki a figyelemfelhívó levél kapcsán 
Keresztes Vencel, a kezdeményezés 
ötletadója.

Hiányoznak 
az öntözőrendszerek
A szentmártoni termelő szerint 

az öntözőrendszerek alcsíki kiépí-
tése régóta emlegetett téma, ám 

az elaprózott parcellák, az elszórt 
– többé-kevésbé vízigényes – nö-
vényi kultúrák keveredése és a te-
rülettulajdonosok összefogásának 
hiánya miatt mindez eddig csak 
vágyálom maradt. „Az elmúlt húsz 
esztendő alatt senki sem akart ko-
molyabban gondolkozni erről, az 
is igaz, hogy az utóbbi húsz év alatt 
nem is lett volna annyira szüksé-
günk rá, mint most” – teszi hozzá 
Keresztes. Korábban ugyanakkor 
az öntözést szolgáló vízgyűjtő ta-
vak létrehozására még az alcsíki 
határban levő egykori homokbá-
nyák hasznosításáról is szó volt, 
ám a jelentős anyagi hozzájárulást 
igénylő beruházás mögül sorra 
kihátráltak az érintett felek. Az 
alcsíki burgonyaföldek locsolását 
így mindenki továbbra is saját le-
hetőségei szintjén oldotta meg. A 
Burgabotek e téren még azon sze-
rencsések közé tartozik, akik egy 
közel 50 hektáros burgonya- és 
cukorrépaparcellát a szentmártoni 
határt keresztező Fiság-patakából 
is öntözni tudnak. „Ezzel napi 4 
hektárt tudunk öntözni, négyzet-
méterenként 20-25 liternyi csapa-
dékot juttatva ki a kultúrákra. Ez 
persze az összterület nagyságához 
képest nem sok, de mégis több a 
semminél” – jegyzi meg Keresztes 
Vencel.
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 hirdetés

Agrárgazdaság
a minisztérium figyelmét a Hargita megyei növénytermesztők

bajban a gazdák

> Székelyudvarhelyen zárult a sajtvizs-
ga. A gyergyói és Csík vidéki hallgatók után 
tegnap – a vizsgasorozat utolsó állomásaként 
– az udvarhelyszéki és Székelykeresztúr kör-
nyéki gazdák is számot adtak frissen szerzett 
élelmiszer-feldolgozói tudásukról. A Har-
gita Megyei Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesülete és a Hargita Megyei Agrárka-
mara által szervezett általános élelmiszer-
ipari képzésen közel százötven Hargita me-
gyei gazda és gazdasszony nyerhetett bete-
kintést a tejfeldolgozás, sajtkészítés, valamint 
a sertés- és szarvasmarhahús-feldolgozás és 
pisztrángászat, haltenyésztés rejtelmeibe. A 
tegnapi utolsó, székelyudvarhelyi vizsgára 

35 környékbeli gazdálkodó jelentkezett, 
aminek keretében előbb elméleti felmérő-
vel adtak számot tudásukról, majd vizsga-
munkaként, az otthon készített sajt- és kol-
básztermékeikkel igyekeztek meggyőzni a 
hattagú vizsgabizottságot tej- és húsipari jár-
tasságukról. A legváltozatosabb felhozatallal 
a sajtkészítők rukkoltak elő, bemutatva a te-
hén- és kecsketej mellett bivalytejből készült 
sajt és joghurtféleségeket is, de hoztak natúr 
és füstölt fonott sajtokat, illetve különböző 
ízetésű krémsajtokat, lágy és érlelt félkemény 
sajtokat is. A sikeresen vizsgázó gazdák a 
munkaügy által kibocsátott, Európai Unió 
szerte elismert diplomát kapnak.hí
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Locsolóberendezés a csíkszentmártoni határban. Harc az aszály ellen fotó: domján levente

Korondi Kálmán Ibi nevű tehene kapta a Miss-díjat fotó: domján levente

szarvasmarHa-kiállítást tartottak 
GyerGyóújfaluban

Mustrára vitték 
a legjobbakat

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Ismét szarvasmarha-kiállításon mérték fel Gyergyó újfaluban 
a település legkiválóbb egyedeit a helyi állattartó gazdák. A 
Gyergyóújfalvi Szarvasmarha-tenyésztő Egyesület által szer-

vezett állatmustrára a hét eleji falunapokon került sor. 
A szénabálákból kialakított, körív formájú ringbe felvezettet 

állatokat a szakemberekből álló zsűri – a szokásoknak megfelelő-
en – három kategóriában osztályozta: többször ellett és egyszer 
ellett tehenek, valamint vemhes üszők csoportjában. A legna-
gyobb felhozatal és a legélesebb versengés a többször ellett tehe-
nek kategóriában volt, amin belül tizenegy – zömében pirostar-
ka – állatot vezettek fel a gazdák. A csoporton belül az első helyet 
végül Korondi Kálmán Ibi nevű tehenének ítélte oda. A 2007-
ben született tehén negyedik laktációját töltve több mint 4100 
kilós tejhozammal rendelkezik. A megmérettetésen ugyanakkor 
a gazdák olyan teheneket is bemutattak, amelyek immár a nyol-
cadik-kilencedik laktációban is még mindig éves szinten 2700-
2800 kilogrammos tejtermelést érnek el. A csoporton belüli má-
sodik díjat a zsűri Mihálydeák László, míg a harmadik helyezést 
Orosz János tehenének ítélte oda. Az egyszer ellett tehenek cso-
portján belül a legjobbnak ugyanakkor Sólyom Zoltán tehenét, 
míg a vemhes üszők kategóriájában Szakács Tibor Cifra névre 
hallgató előhasúját találták. A kiállítás legszebb tehenének járó 
Miss-díjat – a közönség szavazatai alapján – ugyancsak Korondi 
Kálmán Ibi nevű tehene kapta.

„Habár a gazdák által bemutatott tehenek létszáma kicsit 
alacsonyabb volt, az állatok minőségi javulása szemmel látható. 
Generációról generációra érződik a javító hatású apaállatoknak 
a nemesítő tevékenysége. Ez az állatok küllemén, a tőgyek ala-
kulásán, testformáján, izmoltságán is jól észrevehető volt. De ez 
a gazdák hozzáállását is pozitívan minősíti, hisz aki állatot tart, 
az már magas termelékenységű állatot akar tartani” – értékelte 
a szarvasmarha-kiállításon bemutatott tejelő és növendék álla-
tokat lapunk kérésére Sólyom Gizella, a kiállítás szakkommen-
tátora. Az újfalvi gazdák állományában ugyanakkor – a többi 
Hargita megyei szarvasmarhatartóhoz hasonlóan – továbbra is a 
vegyes hasznosítású pirostarka dominál. Sólyom Gizella szerint 
ez így is fog maradni, mivel a székelyföldi kis családi gazdasági 
igényeknek a hús- és tejtermelésre egyaránt alkalmas szimentáli 
típusú pirostarka felel meg. „A pirostarka-állomány – köszönhe-
tően a fajtanemesítő munkának – öt-hat ezer literes tejtermelést 
is meg tud valósítani. De a megyében hétezer liter fölötti terme-
lést elért állatokról is tudunk” – tette hozzá Sólyom Gizella.
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> Wimbledon, álomelődöntő kö-
vetkezik. A felső ágon nem történt 
meglepetés a wimbledoni teniszbajnok-
ság férfi egyesének negyeddöntőjében, 
így létrejött a Novak Djokovics–Roger 
Federer álomelődöntő. Roger Federer 92 
perc alatt 6:1, 6:2, 6:2-re győzte le Mihail 
Juzsnijt, míg a világelső Djokovics a né-
met Florian Mayeren lépett túl 6:4, 6:1, 
6:4-gyel. A másik ágon Murray ellenfele 
Tsonga lesz. Előbbi a spanyol Ferrert ver-
te 6:7, 7:6, 6:4, 7:6 arányban. A francia 
teniszező a német Kohlschreibert bú-
csúztatta 7:6, 4:6, 7:6, 6:2 arányban. Az 
elődöntő mérkőzéseire ma kerül sor.

> Vízilabda. Négy, a londoni olim-
pia férfi-vízilabdatornáján is érdekelt 
válogatott alkotja a mezőnyt az idei 
Vodafone-kupán, amelyet július 15–17. 
között bonyolítanak le a Margitszigeten. 
A Hajós Alfréd Uszoda hagyományos 
nyári nemzetközi eseményén ezúttal a vi-
lágbajnok olasz, továbbá a spanyol és az 
ausztrál nemzeti csapat lesz az olimpiai 
bajnoki címvédő magyarok ellenfele. A 
kvartett tagjainak egyformán a budapes-
ti az utolsó fellépése az ötkarikás játékok 
előtt, már csak ezért is érdekes összecsa-
pásoknak lehet tanúja a szigetre kilátoga-
tó közönség.

> Casillasnak az Aranylabdát! Pe-
lé, minden idők egyik legjobb futbal-
listája szintén úgy vélekedett, hogy 
Iker Casillas, a vasárnap befejeződött 
labdarúgó-Európa-bajnokságon arany-
érmes spanyol válogatott kapusa meg-
érdemli az Aranylabdát. „Általában a 
csatárok részesülnek ebben az elisme-
résben, de úgy gondolom, most remek 
alkalom lenne arra, hogy szakítsanak a 
hagyományokkal, és Iker Casillas kapja 
meg a trófeát. Rászolgált” – nyilatkoz-
ta a brazilok háromszoros világbajnoka 
az As című spanyol sportnapilapnak. 
Korábban az Aranylabdát 1956-ban 

létrehozó France Football magazin írta 
meg, hogy a Real Madrid hálóőre mél-
tó lenne az elismerésre. Casillas 137 
mérkőzésen őrizte az ibériai alakulat 
kapuját és 75 találkozón nem kapott 
gólt. Spanyol futballista három alka-
lommal kapta meg eddig az elismerést, 
a legendás Alfredo di Stéfano (Real 
Madrid) 1957-ben és 1959-ben, Luis 
Suárez (FC Barcelona) pedig 1960-
ban. A kapusok közül eddig egyedül 
Lev Jasin érdemelte ki az Aranylabdát: 
a szovjet válogatottal az első, 1960-as 
Eb-t megnyerő legenda 1963-ban kap-
ta meg a díjat.hí
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A FrAdi könnyű, míg kolozsvár nehéz ellenFeleket kApott

Sorsoltak a női és férfikézilabda 
Bajnokok Ligájában

Kvasina második lett

Közel negyvenfokos hő-
ségben teljesítette teg-
nap a mezőny a Szeben 

Ke rékpáros Körverseny máso-
dik – leghosszabb – szakaszát. 
A Szeben–Szentágota–Felek–
Diszn ód–Szebenjuharos szakasz 
a tengerszint fölött 1438 méteres 
magasságban lévő üdülőtelepen 
ért véget, az utolsó – A kategóriás 
– mászás egy részét macskaköves 
úton tették meg a kerekesek.

A 184 kilométeres szakaszon 
több sikertelen szökési kísérlet 
után egy ötfős csoport ellépett a 
mezőnytől, melynek tagja volt 
Sipos Zoltán is, ám a maziconos 
sportolónak több problémája is 
volt, előbb kerékpárját, majd a 
cseresportszer kerekét is cserélni 
kellett, utóbbit pont a végső má-
szás előtt. A szökötteket a hegyen 
fogta be Victor De la Parte (SP 
Tableware) és a Tusnad Cycling 
Team szlovén légiósa, Matja 
Kvasina. A szakaszt a spanyol 
nyerte, Kvasina három másodper-

ces hátránnyal ért célba a győztes-
hez képest. Összetettben is vezet 
De La Parte, Kvasina a második 
17 másodperces hátránnyal. A 
legjobb hegymenő, és a pontver-
senyt is De La Parte vezeti, a leg-
jobb sprinter a szerb válogatott 
Kozomara Nikola, míg a legjobb 
romániai versenyző Sipos Zoltán 
a tegnapi szakasz után.

Ma a Disznód–Szeben közöt-
ti 10,2 kilométeres csapat-idő-
futamot rendezik, 19.15-től a 
Di gi Sport 1 élőben közvetíti az 
eseményeket. Holnap a Szeben–
Disznód–Cód–Szentágota–Bâ-
lea-tó közötti 90,15 kilométer vár 
a mezőnyre, a szakasz során egy 
C, egy A és egy királykategóriás 
mászás lesz, utóbbi a Bâlea-tónál, 
a Digi Sport 2 14 és 15.30 között 
közvetíti élőben az etapot. A ver-
seny vasárnap a Szeben–Szelistye–
Zsinna–Kelnek–Szászszerdahely–
Szeben közötti 146,25 kilométeres 
szakasszal zárul, a Digi Sport 3 este 
héttől közvetíti az eseményeket.

A szlovák iUventA michalovce 
együttesével találkozik a leg-
utóbbi két szezonban kek-győz-
tes FtC rail Cargo hungaria a 
női kézilabda Bajnokok ligája 
selejtezőjében. A román ezüst-
érmes kolozsvári U viszont 
selejtező csoportban kell bizo-
nyítson, de nem lesz könnyű 
dolga. A férfiaknál a konstanca 
elfogadható csoportba került.

Abudapesti klub szeren-
csésnek bizonyult a bécsi 
sorsoláson, ugyanis nem 

egy négyes csoportban, hanem 
az oda-visszavágós párharcban 
kell kiharcolnia a főtáblára kerü-
lést. A Fradi ellenfele a felvidéki 
IUVENTA Michalovce lesz. A 
Ferencváros – az Európai Kézi-
labda Szövetség (EHF) honlapja 
szerint – idegenben kezd. Az első 
mérkőzést szeptember 19-én vagy 
20-án, a visszavágót pedig szep-
tember 22-én vagy 23-án rende-
zik. „Szerencsések voltunk, na-
gyon örülök az ellenfélnek. Ami-
óta a Ferencváros vezetőedzője 
vagyok, először mondhatom el, 
hogy a lehető legjobb riválist kap-
tuk. A továbbjutás nem is lehet 
kérdéses” – mondta Elek Gábor, a 
Ferencváros trénere.

Ezen a párharcon kívül három 
négycsapatos selejtezőtornát tar-
tanak, a győztesek vehetnek részt 

a csoportkör sorsolásán, s ott a 
negyedik kalapba kerülnek. Első 
alkalommal rendeznek szabadkár-
tyás tornát, amelyen az Issy (a fran-
cia másodosztályba sorolt Arvor 
helyén), a Zvezda Zvenyigorod 
és a Leipzig szerepel, a győztes a 
csoportkör sorsolásánál a harma-
dik kalapba kerül. A selejtező-
csoportok második és harmadik 
helyezettje, a ki-ki meccs vesztese, 
továbbá a szabadkártyás csoport 
másodikja a KEK harmadik for-
dulójában folytathatja, a negye-
dikek és a szabadkártyás csoport 
harmadikja pedig a KEK második 
körében. A meccseket szeptember 
22–23-án rendezik, a Fradi eseté-
ben az idegenbeli meccsre 19-én 
vagy 20-án kerül sor.

A selejtezőben érdekelt a ro-
mán ezüstérmes Kolozsvári U 
Jolidon is, aki a Rosztov-Donnal 
(orosz), a Zajecsarral (szerb) és a 
Muratpasa Antalyával (török) ke-
rült egy kvartettbe.

A csoportkör sorsolását ma 
tartják, ebben még a magyar bajnok 
Győri Audi ETO KC és a román 
bajnok Oltchim Râmnicu Vâlcea 
lesz érdekelt, a meccseket októ-
berben és novemberben rendezik 
(október 13/14., 20/21., 27/28., 
november 3/4., 10/11., 17/18.).

BL, selejtező: 1. csoport: Viborg 
(dán), Bera Bera (spanyol), 
Laczpol Gdynia (lengyel), Brühl 

(svájci); 2. csoport: Byasen (nor-
vég), Buxtehude (német), Dalfsen 
(holland), Metalurg Szkopje (ma-
cedón); 3. csoport: Kolozsvári U 
Jolidon, Rosztov-Don (orosz), 
Zajecsar (szerb), Muratpasa An-
talya); oda-visszavágós párharc: 
Michalovce (szlovákiai) – FTC-
Rail Cargo Hungaria; szabad-
kártyás csoport: Issy (francia), 
Zvezda Zvenyigorod (orosz), 
Leipzig (német).

esélyes a konstanca
A férfi BL selejtező csoport-

jainak sorsolását is megtartották 
a nőkkel együtt. A román bajnok 
Konstancai HCM legnagyobb 
ellenfele a felvidéki Eperjes lesz a 
kvartettben.

BL, selejtező: 1. csoport: 
Sloga Doboj (bosnyák), Partizan 
Belgrád (szerb), FC Porto (por-
tugál), Lovcsen (montenegrói); 
2. csoport: Metalurg Szkopje 
(macedón), Haslum (norvég), 
Dinamo Poltava (ukrán), Alpha 
HC Hard (osztrák); 3. csoport: 
Konstancai HCM, Tatran Presov 
(szlovákiai), Maccabi Risón 
Lecijón (izraeli), Bozen (olasz); 
oda-visszavágós párharc: Besiktas 
(török) – Dinamo Minszk (fe-
hérorosz); szabadkártyás csoport: 
Hamburg (német), St.-Raphaël 
Var Handball (francia), Silkeborg 
(dán), Wisla Plock (lengyel).

Szlovákiai ellenfele lesz a KEK-győztes Ferencvárosnak



lakás

ELADÓ új családi ház 5 ár telekkel 
Csíkzsögödben. Ár megegyezés alap
ján. Telefon: 0741–733568. (22143)

ELADÓ II. emeleti, igényesen kiala
kított, háromszobás tömbházlakás Csík
szereda, Szív utca 12. szám alatt. Köz
ponti fűtés, beépített teraszok, 2 db WC, 
garázs, pince. Telefon: 0741–359674.

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

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 m2es tömb
házlakás Csíkszeredában, a Mihail Sa
do veanu u. 31B, 2E, 9A. Telefon: 0749–
142719. (22095)

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

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

ELADÓ Csíkszentléleken 150 m2 

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

ELADÓ sürgősen Csíkszereda köz
pontjában, a Temesvári sugárúton 3 
szobás, teljesen felújított tömbházlakás 
saját hőközponttal és pincével, csak 
komoly érdeklődőknek. Irányár 36 000 
euró. Telefon: 0747–509683. (22213)

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2es telken, rendezett iratokkal, bár
milyen tevékenység kialakítására al
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

KIADÓ 2 szobás, bútorozott, saját 
hőközponttal rendelkező tömbházlakás 
a Majláth Gusztáv Károly tér 1. szám 
alatt. Telefon: 0744–472619. (22146)

ELADÓ családi ház Kászon jakab
falván nagyon jó állapotban, mellék
épület, csűr, szín 10 áron. Telefon: 
0722–997072. (22205)  

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

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

telek

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

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

jármű

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

ELADÓ 2002es évjáratú Opel Vectra 
B, Euro 4es, 1,6os motorral, metálszür
ke színben (ABS, szervo, automata klíma, 
központi zár, 6 légzsák, elektromos abla
kok, elektromos tükrök, állítható kormány, 
MP3 lejátszó), frissen behozva, nagyon 
jó állapotban. Karc és rozsdamentes. 
Vállalom a RARt. Ára 2950 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 2002-es évjáratú VW Golf 
kombi, Euro 4es, 1,4 motorral, metál
fekete (ABS, szervo, klíma, 6 légzsák, 
elektromos ablak, elektromos tükrök, köz
ponti zár, állítható kormány, MP3). Frissen 
behozva, kitűnő állapotban, eredeti fes
téssel. Vállalom a RARt. Ára 3000 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421.

vegyes

ELADÓ: DT 1010 traktor, 2,40 mes 
vetőgép, 2,40 Maschio körborona, vala
mint 1,6 m Fahr körkasza. Telefon: 0745–
016132. (22122) 

Mészkőbánya ELADÓ vagy KIADÓ 
Homoródalmáson. Telefon: 0744–
798270, 0744–505710.

ELADÓ Csíkdánfalván 8 db 100140 
kg közötti disznó. Telefon: 0740–205365.

Szamosújváron készült faragott 
ebédlőbútor igényesnek ELADÓ. Tele
fon: 0721–756116. 

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

szolgáltatás

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

Fürdőkádak újrazománcozását 
VÁLLALJUK minden színben, garan
ciával, helyszíni kiszállással. Telefon: 
0746–639363, 0745–269777. (22211)

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

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

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

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

állás

Elárusítót ALKALMAZUNK élelmi
szerüzletbe. Telefon: 0722–598453. 

Úzvölgyi munkapontra ácsokat 
és segédmunkásokat ALKALMA
ZUNK. Telefon: 0724–000202.

Lovardánkba lovak ellátására istál
lói munkára, hosszú távon VESZÜNK 
FEL dolgozót Magyarországon. Egy 
hónapra a fizetés 100 000 Ft + szál
lást adunk mellé.  Jelentkezni a követ
kező telefonon: 0036–70–3652679.

segítségkérés

Nemes Andrea Ida, 35 éves két
gyermekes édesanya sürgős szívmű
tétre szorul, mivel bénulás veszélye 
fenyegeti. Szűkös anyagi lehetőségei 
miatt segítséget kér, hogy mielőbb el
végezhessék a műtétet Marosvásárhe
lyen. Aki anyagilag támogatni tudja, az 
alábbi bankszámlaszámokon segíthet: 
BCR: RO54RNCB0 152100800680001, 
CEC: RO38 CECEHR0108RON0339957

megemlékezés

„Nélküled üres és szomorú a házunk,
Nem hisszük el, 
hogy téged hiába várunk,
Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindig mellettünk álltál,
Te, aki sosem kértél, csak adtál,
Hat héttel ezelőtt 
búcsú nélkül itt hagytál.
Fájdalom szívünknek a távozásod,
Megpihenni tértél Isten hívására,
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
Találj odafenn örök boldog ságot.”

Könnyes szemmel és szívünk 
mély fájdalmával emlékezünk éle
tünk legszomorúbb napjára,

GEGŐ VILMOS

halálának 6. hetén. A megemlékező 
szentmise 2012. július 7én reggel 
7.30kor lesz a csíkszenttamási 
templomban. Minden jóságáért a 
Jó isten áldása és kegyelme kísérje 
nyugvó poraiban. Legyen jutalma az 
örök üdvösség. Gyászoló szerettei.

Szomorú szívvel és kegyelettel 
emlékezünk 2007. július 6ra,

BAJKÓ ERZSÉBET
szül. Madár

halálának 5. évfordulóján. Emléke le
gyen áldott, nyugalma csendes. Sze
rettei, Csíkszereda és Gyergyó ditró

Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, 
De szívünkben él, örökre ott marad.

Szomorúan emlékezünk 2011. 
július 7re,

id. GERGELY ISTVÁN

halálának első évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
Szerettei, Csíkszentsimon (22213)

Megpihenni tért, 
fájdalmat elhagyva, 
melyet türelemmel viselt magában.
Hiányát elviselni nagyon nehéz, 
örökre megtart szívünkben 
az emlékezés.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
július 4re, drága édesanyánk,

KINDA KATALIN

halálának 1. évfordulóján. Lelki üdvé
ért az engesztelő szentmise 2012. jú
lius 8án reggel 6.30kor lesz a Szent 
Keresztplébániatemplomban. Emlé
ke legyen áldott, nyugalma csendes. 
A gyászoló család.

Kegyelettel és emlékét áldva 
emlékezünk az 1992es Ezer Székely 
Leány Találkozó áldozatára, amikor 
angyalt küldött a földre a jó Isten, 
hogy vigye fel az égbe a legszebb 
könnycseppet…

Ifj. GYÖRGY FERENC

halálának 20. évfordulóján, gondol
junk rá szeretettel, imával. Az érte 
bemutatott szentmise a csíkzsögödi 
kegytemplomban lesz július 8án 9 
órakor. Bánatos édesanyja, testvérei 
és akik szerették.

elhalálozás

Hirdetések

Szívünk mélységes fájdal-
mával, de Isten akaratában 
megnyugodva tudatjuk, hogy 
a drága jó férj, édesapa, após, 
nagytata, testvér, rokon és 
szomszéd,

FAZAKAS DEZSŐ
nyug. nevelő

életének 80., házasságának 50. 
évében 2012. július 5-én, türelem-
mel viselt betegség után szerető 
szíve megszűnt dobogni. Drága 
halottunkat 2012. július 7-én 13 
órától búcsúztatjuk a fenyédi 
ravatalozóból és kísérjük utolsó 
útjára. Örök nyugalomra 16 óra-
kor helyezzük a csíkcsobotfalvi 
temetőbe az unitárius egyház 
szertartása szerint. A gyászoló 
család.

Vannak helyek, 
ahol élőbb a föld (…) 
s akárhol leszel, 
mindig visszahoznak, (…)
Így szövődsz bele a Mindenségbe. 

(Szabó Lőrinc)

Egy éve, hogy

IMETS DÉNES
nyugalmazott 

zenetanár

eltávozott közülünk. Akik 
ismerték, gondoljanak rá kegye
lettel. A megemlékező szentmise 
ma, július 6án 19 órakor lesz az 
újtusnádi templomban. Szerettei 
(22210)

Mély fájdalommal, 
de a jó Isten akara
tában megnyugodva 
emlékezünk 2012. jú
lius 6ra, a szeretett 
férj, édesapa, testvér, 
após, nagytata, rokon, szomszéd 
és jó barát, 

TAMÁS ANDRÁS
Bandi mester

halálának 10. évfordulóján. Emléke 
legyen áldott, nyugalma csendes. 
(22200)
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ÚJ ÁRU érkezett a REVIS – NIPPO üzletekbe!
 Minőségi linóleum 1,5–2–3 és 4 m szélességben, nagy színválasztékban;
 Padlószőnyeg 4 és 5 m szélességben.

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

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

Ausztriai, németországi,  
svájci és más európai uniós 

munkalehetőségek  
szakmunkások,  

segédmunkások részére! 

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

A Brassói B. Art Kft.
a Székelykeresztúron létesítendő 
fotovoltaikus park és annak bekerí-
tése (telekkönyvi szám: 50486) ur
banisztikai zonális terv (PUZ) cím
zetese értesíti az érdekelteket a terv 
kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók Szé
kelykeresztúr Polgármesteri Hivata
lának székhelyére, Szabadság utca 27. 
szám és a Hargita Megyei Környezet
védelmi Ügynökség székhelyére Csík
szereda, Márton Áron utca 43. szám. 

Épületgépészeti cég
tapasztalattal rendelkező 

ANYAGBESZERZŐT 
ALKALMAZ. 

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

A brassói B. Art Kft. 
a Székelykeresztúron létesítendő foto
voltaikus park és annak bekerítése 
(telekkönyvi szám: 51328) urba
nisztikai zonális terv (PUZ) cím
zetese értesíti az érdekelteket a terv 
kezdeményezési fázisáról. 

Az észrevételek benyújthatók Szé
kely keresztúr Polgármesteri Hivata
lának székhelyére, Szabadság utca 27. 
szám és a Hargita Megyei Környezetvé
delmi Ügynökség székhelyére Csíksze
reda, Márton Áron utca 43. szám. 

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.



Műanyag-jégpályát alakítottak 
ki Csíkszeredában a régi magtár-
ban, elsősorban a jégkorongo-
zóknak, akik így nyáron is meg-
felelő körülmények között gyako-
rolhatnak, de a későbbiek folya-
mán bárki használatba veheti. A 
szabadidő- és sportközpontként 
fungáló épület harmadik szintjén 
továbbá asztaliteniszre alkalmas 
teret is kialakítanak.

Darvas Attila
darvas.attila@hargitanepe.ro

Romániában egyedülálló mó-
don műanyag-jégpályát ala-
kítottak ki Csíkszeredában a 

régi magtár épületében. Az ötletgaz-
da Biró Albin, aki mint megjegyez-
te, Magyarországon a Jégpalotában 
látott először hasonlót, elsősorban 
a jégkorongozóknak szánja, de a ké-
sőbbiekben bárki használatba veheti 
az egyedi pályát.

„Magyarországon láttam hason-
lót, ahol lövőpályák voltak kialakít-
va, de ott szalagparkett volt letéve 
a földre. Ekkor gondolkodtam el 
azon, hogy hasonlót lehetne csinálni 
Csíkszeredában is. Elkezdtünk tájé-
kozódni a legmegfelelőbb felületek 
iránt, ekkor a műanyag jégborítás 
mellett döntöttünk” – mesélte a 
kezdeteket Biró Albin.

Jó lehetőség gyakorolni nyáron 
is a jégkorongot, hiszen a 140 négy-
zetméter felületen két kaput helyez-
tek el, amelyre lehet gyakorolni a lö-
véseket is. De emellett korcsolyázni 
is lehet, továbbá ezen a szinten, az 
épület jellegéből kiindulva, oszlopok 
vannak, amelyeket kerülgetni kell. 
De, amint Biró megjegyezte, ennek 
az edzők örvendtek, hiszen nem kell 
bólyákat letegyenek gyakorolni.

A pályát a HSC Csíkszereda új 
edzője, a finn Timo Lahtinen is lát-
ta, aki valószínűleg edzéseket is fog 
itt vezetni a felnőttek számára.

Biró Albin a befektetésről el-
mondta, hogy a műanyag lapok 
négyzetmétere a vastagságtól függő-
en 150 és 220 dollár között mozog, 
és 12 évig lehet azokat használni. 
Hat évig az egyik felületet, majd a 
megforgatás után újabb hat évet. A 
hivatalos megnyitóra még várni kell, 
de mint megjegyezte, erre progra-
mot fognak kidolgozni, hogy mikor 

lehet használni, természetesen állan-
dó felügyelet mellett.

A további tervekről beszélve 
Biró nem tartja kizártnak, hogy az 
elkövetkezendőkben Csíkszereda 
más pontjain is lesz majd műanyag 
jég. Elsősorban iskolanapok vagy 
városnapok alkalmával.

A műanyag-jégpálya a magtár 
második emeletén található. Egy 
szinttel feljebb jelenleg is dolgoznak 
azon, hogy asztalitenisz gyakorlására 
alkalmas teret alakítsanak ki. Hét 
asztal kap majd helyet ezen a szinten. 
Az asztalitenisz-terem is hamarosan 
megnyílik a sportbarátok előtt, fő 
célként a csíkszeredai asztalitenisz 
fejlődését nevezték meg.

A műanyag jégről
A műanyag jég panelekből áll, 

amelyeket egymáshoz lehet illesz-
teni, mint a puzzleelemeket. A pa-
neleket kifejezetten normál mű- és 
hokikorcsolya használatára fejlesz-

tették ki. Így minden sportolásra 
használatos korcsolya, műkorcso-
lya vagy bármilyen korcsolya jól 
teljesít a panelek felületén. A pálya 
bármilyen egyenletes, szilárd, sík fe-
lületen felállítható, különleges ösz-
szetételének köszönhetően ugyan-
is a panelek nem deformálódnak, 
nem törnek, nem keletkezik hézag 
a puzzle-darabkák között, még je-
lentősebb hőmérséklet-ingadozás 
esetén sem. A műanyag-jégpálya 
nem igényel hűtést, használat után 
nem szükséges új jégréteget képez-
ni rajta, csupán vízzel vagy akár-
milyen tisztítószerrel kell lemosni, 
majd speciális síkosító anyaggal 
kell kezelni. A műanyag jég felüle-
te nem keményebb vagy durvább, 
mint a jégé, sőt a műanyag pane-
lek még rugalmasabbak is, mint a 
műjég, így a szintetikus pályákon 
nemcsak a sérülésveszély kisebb, 
de a rajtuk való korcsolyázás az 
ízületekkel is kíméletesebb.
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Sport
hirDetések

> Libertadores-kupa. A labdarúgó 
Libertadores-kupa fináléjának visszavá-
góján a brazil Corinthians – Emerson 
második félidőben szerzett duplájával 
– legyőzte az argentin Boca Juniorst, 
és mivel az első találkozó döntetlen-
re végződött (1–1), története során 
először elhódította a rangos serleget. 
A Corinthians nyolcadik brazil klub-
ként győzött, összesen nem mellékesen 
ez volt a tizenhatodik brazil diadal. A 
Boca vereségével elszalasztotta a lehe-
tőséget, hogy beérje a Libertadores-
kupa örökrangsorának első helyezettjét, 
a hétszeres győztes, szintén argentin 

Independientét. Ez volt az argentin 
nagycsapat negyedik elveszített finálé-
ja a tízből. A Cor a Sao Paulo, a Santos 
és a Palmeiras után a negyedik paulista 
klub, mely megnyerte Dél-Amerika leg-
rangosabb labdarúgó-klubtrófeáját (a 
Sao Pauló-iak nyertek nyolcat a tizen-
hat brazil serlegből). Az először döntős 
Corinthians tizennégy meccset vívott a 
sorozatban, és veretlen maradt. A cso-
portkört négy győzelemmel és két dön-
tetlennel tudta le, az egyenes kieséses 
szakaszban előbb két hazai döntetlen 
után az idegenbeli győzelemmel jutott 
tovább, az elődöntőben a Santost ejtette 

ki. A Santos mellett még egy brazil klu-
bot búcsúztattak, a negyeddöntőben a 
Vasco da Gamát. A december 6–16. kö-
zött megrendezésre kerülő klubvilágbaj-
nokságra a Corinthians negyedik csa-
patként biztosította részvételét. A házi-
gazda Japán majd az idei bajnokcsapat-
tal képviseltetheti magát, a Concanaf-
zónából a mexikói Monterrey érkezik, 
míg Óceániából az új-zélandi Auckland 
City. Az afrikai és az ázsiai résztvevő 
egyelőre nem ismert.

> Autósport. A hétvégén rendezik az 
idei Forma–1-es világbajnokság kilence-

dik futamát a Brit Nagydíjat. A ma 12 és 
16, valamint a holnap 12 órakor kezdődő 
szabadedzéseket a Digi Sport élőben köz-
vetíti, az időmérőt holnap 15, a futamot 
vasárnap szintén 15 órától tartják, utóbbi 
két esemény a Digi Sport mellett az M1-
en is élőben követhető.

> Motorsport. Németország ad ott-
hont a hétvégén a gyorsasági-motoros vi-
lágbajnokság nyolcadik futamainak. Az 
időmérőket holnap 14 és 17 óra között ren-
dezik, a futamok vasárnap lesznek, a Moto2 
12.20, a MotoGP 14, a Moto3 15.30-kor 
kezdődik, és a Digi Sport élőben közvetíti. hí
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A műanyag felületen jól siklik a korcsolya fotó: balázs árpád

Első Az országbAn

Műanyag jégen korcsolyázhatnak 
Csíkszeredában



Napról napra
SZABADIDŐ

ma

Péntek
Az év 188. napja, az év végéig hátralévő 

napok száma 178. Napnyugta ma 21.03-kor, 
napkelte holnap 5.38-kor. 

Isten éltesse 
ma Csaba, holnap Apollónia, vasárnap 

pedig Ellák nevű olvasóinkat, valamint mind-
azokat, akik ezeken a napokon ünneplik szüle-
tésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A török–magyar eredetű Csaba jelentése 

pásztor, kóborló. A görög–latin eredetű Apol-
lónia jelentése: Apollónak szentelt, a hun erede-
tű Ellák jelentése ismeretlen.

Július 6-án történt 
1850. I. Ferenc József nyugdíjazta a 

„hatáskö rét túllépő” báró Julius Haynau tábor-
szernagyot.

 
Július 6-án született 
1927. Bill Haley amerikai rockénekes 
1935. A Dalai Láma, a tibeti buddhisták 

Nobel-békedíjas szellemi vezetője 

Július 6-án halt meg 
1962. William Faulkner amerikai író 
1977. Pártos Ödön zeneszerző 

Helytörténeti 
évfordulók

• Nyolcvan éve, 1932. július 8-én hunyt el 
Székelyudvarhelyen Kertész Albertné Fischer 
Lujza zongoraművész és zeneszerző. Fiumé-
ben született 1860-ban.

• Tíz éve, 2002. július 8-án hunyt el Buda-
pesten Vákár Tibor Ybl-díjas építész, grafi kus. 
Gyergyószentmiklóson született 1908-ban. 

tánctanfolyam

A Toth Larisa Táncstúdió július 9–20. kö-
zött intenzív nyári tánctanfolyamot szervez, 
ahol három különböző stílusú táncot tanul-
hatnak az érdeklődők: dzsesszbalett, hiphop 
és szalsza. Jelentkezni a mai nap folyamán le-
het a 0745–619182-es telefonszámon.

fogorvosi ügyelet

Ezen a hétvégén Csíkszeredában 9–12 
óra között dr. László Orsolya tart sürgősségi 
fogorvosi ügyeletet a Lendület sétány 2/A/3. 
szám alatt.
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Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 
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CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
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programajánló

Kézművestábor
2012. augusztus 5–12. között tartja a 

sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány ha-
gyományos i� úsági és felnőtt kézműves al-
kotó és szaktáborát, a XXVI. Nyári Kalákát 
a Sepsiszentgyörgytől 8 km-re, Előpatak felé 
levő Benedek-mezei Kézműves Táborkomp-
lexumban. Foglalkozások: nemezkészítés (ok-
tató: Tóth-Birtan Tinka), fazekasság (oktató: 
Kolozsi Attila), rézművesség (oktató: Tölgye-
si Béla), bőrművesség (oktató: Szász Judit), 
tűzzománckészítés (oktató: Csókási Katalin 
Nóra), kosárfonás (oktató: Ráduly János), 
játszóházas foglalkozások – kisgyermekek szá-
mára (alsó korhatár 7 év, oktatók: Kolozsi Ildi, 
Benkő Éva). Elszállásolás faházakban. További 
információk a Guzsalyas Alapítvány székhe-
lyén (Sepsiszentgyörgy, Kós Ká roly u. 5/A, 
a Míves Házban), a 0745–039168, 0745–
076531, 0267–311732-es telefonszámokon 
és a www.guzsalyas.ro honlapon.

Hangverseny Lövétén
Hargita Megye Tanácsának Komolyzene 

Hargita megyének elnevezésű programja ke-
retében lép színpadra a Csíki Kamarazenekar 
Kamaraegyüttese a lövétei kultúrotthonban 
holnap 21 órától. Közreműködik: Filip Ignác 
– furulyák, barokk fuvola, ének; Szabó Éva – 
furulyák, barokk fuvola, dobok; Kovács László 
– hegedű, ének; Kovács Éva – hegedű; Ador-
ján Csaba – brácsa, népi brácsa, ének; Lázár 
Zsombor – cselló; Szőgyör Árpád – nagybő-
gő, ének. Műsoron: szemelvények a XVI–XIX. 
századi magyar zenéből. A belépés díjtalan.

Melegárok-túra
A csíkszeredai Gentiana Természetjá-

ró Egyesület vasárnap a Hargita-hegységbe 
szervez túrát. Útvonal: Csíkszereda – Bili-
bók-patak völgye – Kurtafeje – Melegárok 
– Katalinfürdő. Indulás: vasárnap 9 órakor 
a Mikó-vár előtti térről. A túrára a 0745–
107618-as telefonszámon lehet bejelentkezni. 

Kétnapos túra
Július 7–8-án túrát szervez az Erdélyi 

Kárpát-Egyesület csíki és háromszéki szak-
osztálya. Útvonal: 1. nap: Gyimesi-hágó 
(1155 m) – Péter-havas (1452 m) – Bot-ha-
vas (1375 m) – Nyilénk – Apa-havas (1339 
m) – Borospatak-feje (Hidegkút 1220 m). 
Szállás sátorban, bogrács-gulyás vacsorával. A 
táborhelyen bővizű forrás található. 2. nap: 
Hidegkút – Pipás (Papoj 1271 m) – Gyimesi-
szoros (Rákóczi-vár, vasúttörténeti múzeum, 
kontumáci templom és emlékhely). Túratáv: 
első nap 26 km, második nap 11 km. Indulás: a 
csíkszeredai távolsági autóbusz-pályaudvarról a 
7.10-kor induló Csavargó-járattal. Hazatérés: 
a gyimesi vasútállomásról a 17.54-kor induló 
személyvonattal. A táborozáshoz szükséges 
kellékeket (sátor, hálózsák, derékalj) külön kell 
csomagolni, ugyanis ezeket a táborhelyre ki- és 
onnan visszaszállítják. Bejelentkezni ma 12 
óráig lehet a túravezetőknél: id. Kánya József 
(0745–072237), Nagy Kata (0727–886665), 
Rózsa Attila (0723–285518). 
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– Megnéznék egy olyan fürdőruhát, ami jó lenne nekem.
– Azt én is...

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 fi ának 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 
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Sorsoltunk!

A június 18–22. között megjelent skan di fel
ad ványok helyes megfejtéseit beküldők közül 
ezen a héten a csíkszeredai Kurta Mihálynak 
kedvezett a szeren cse, akit nyereménykönyv
vel jutalmazunk.
 Gratulálunk! 

A helyes megfejtések: Vízipók, csodapók – Sza
bó Szabolcs; Meghökkentő mesék – Roald 
Dahl; ...henyél, mint egy úr; ...minden mes
terségre képes megtanítani; ...egy fokkal jobb 
a réginél.

Milliókért árverezték el  
a Kelly Family kastélyát

Valamivel több mint 3 millió euró
ért kelt el kényszerárverésen a Kelly 
Family zenész család nyugatnémet

országi kastélya.
A Gymnichpalota mindössze pár kilo

méterre fekszik Bonntól, a XIV. században 
épült, és víz veszi körül. Új tulajdonosa Gerd 
Overlack német üzletember. A férfi oda akar 
költözni, a kastély egy részében pedig tervei 
szerint szállót és éttermet alakít ki. A keddi ár
verés eredményét megismerve Joe Kelly, a 12 
gyerek közül az egyik, megkönnyebbülésének 
adott hangot. „Nagy nap ez nekem. A palota 
az apám álma volt, amelynek beteljesülését 
nem érte meg” – mondta Joe Kelly, aki apja 
halála után keveredett vitába testvéreivel.

A kastélyt 1998ban vásárolta a Kelly
család. Dan Kelly 2002es halála után azon
ban vita robbant ki, a 12 gyerek nem tudott 
egyezségre jutni az épület eladásáról vagy 
felhasználásáról, így a hitelező bank végül 
elárvereztette. A palota évszázadokon át a 
Gymnich nemesi családé volt, amely a XVIII. 
században rokokó stílusúvá alakította át. A 
kastély nagy része manapság is ennek képét 
őrzi. Az 1970es és 1990es évek között az 

épület a nyugatnémet kormány vendégei
nek hivatalos rezidenciájaként szolgált, ott 
vitatták meg magas rangú német és magyar 
politikusok 1989 nyarán – pár hónappal a 
berlini fal leomlása előtt – a magyar határ 
keletnémet menekültek előtti megnyitását. 
Az eredetileg amerikai Kellycsalád 1966ban 
költözött Spanyolországba, előbb Toledóba, 
majd Pamplonába. Fellépéseiket 1972ben 
kezdték, hírnevüket nomád, vándorló élet
módjuknak is köszönhették. A család végül 
Németországban telepedett le.

Dan Kelly halála után a család szétesett, 
néhány tagja szólókarriert kezdett, míg mások 
teljesen eltűntek.

 készítette:  bodor zsolt, csíkszereda
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is sok lesz a napsütés, emellett go
molyfelhők növekednek a hétvégén, amelyekből 
főként a hegyvidéken kisebb eső is kialakulhat. 

A budapesti Nemzeti Filharmonikusok 
csíkszeredai koncertjével kezdődően gazdag 
és változatos kulturális programok közül vá-
logathattunk művészetkedvelőként. Lehet, 
hogy csupán a véletlen műve, de én szeret-
ném azt hinni, hogy tudatosság rejlik az el-
múlt hetek programsorozatainak összeállítá-
sa mögött – s bárhogy is legyen, nekem mint 
kultúrakedvelőnek, számtalan katarzisban 
volt részem az elmúlt két hétvégén. Muszáj 
kiemelnem a Múzeumok Éjszakája című 
többnapos rendezvényt, ezen belül is a Ko-
lozsvári Állami Magyar Színház vendégelő-
adását, a Visky András Megöltem az anyá-
mat című darabját, amelyet Albert Csilla és 
Dimény Áron előadásában és rendezésében 
láthattunk, nem mindennapi játéktérben, 
a Zsögödi Nagy Imre Galériában. Örülök 
annak, hogy valakinek eszébe jutott, hogy 

a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi 
társulaton kívül a szakma egyik kiemelkedő 
színházát is városunkba hívja. Oly ritkák 
ugyanis ezek a pillanatok, mint a fehér holló, 
nem beszélve a másik nagy névvel büszkélke-
dő erdélyi színházunkról, a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron társulatáról. És ha már 
a kulturális programok ecsetelésénél tartok, 
ugyanilyen dicséret jár a MiniJazz Fesztivál 
szervezőjének is, amely annak ellenére, hogy 
nemzetközi szintű rendezvénnyé emelkedett 
a zenei rendezvények sorában, megőrizte 
családias hangulatát. Ennek köszönhetően 
egyedi miliőt teremtettek a Mikó-vár udva-
rában. A sorban pedig a Régizene Fesztivál 
koncertjei következnek, hiszen nem ért véget 
a nyári kínálat, a város újabb élményeket 
nyújt az itthoniaknak és idelátogatóknak 
egyaránt. 

Kulturális Csíkszereda
            villanás n Pál Bíborka
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skandi pályázatiszelvény 2012.július6.

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

Név: ......................................................Cím: ............................................................................
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