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Kész 
a szociális lista

Székelyudvarhely új összetételű 
önkormányzati testülete pén-

teken tarotta első munkaülését. 
A polgármesteri összehívóban 
egy napirendipont szerepelt: a 
szociális lakást igénylők listájá-
nak az elfogadása. A városi 
tanács ezúttal rábólintott a 
névjegyzékre, így a lista első 
huszonkét helyezettje hamarosan 
költözhet is a Cserehátra. 

Natura 2000

Hogy a természet 
ne csak emlék 

legyen
A Natura 2000 hálózat részévé 

vált a közép-nyugati Hargi-
ta-hegység mintegy 13 373 hek-
tárnyi területe, mely magában 
foglalja a Madarasi-Hargitát, az 
Ördög-tó rezervátumot, továbbá 
a Csíki-medencében már létező 
madárvédelmi területet. Ennek 
megóvására pályázott sike-
resen a Zetelaka–Libán Ma-
gánerdő-gondnokság, mely 
a következő három évben mintegy 
2 millió lejt költhet erre a célra.
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Hargita megye a leggyeNgébbek között 

Katasztrofális jegyek az érettségin
A Hargita Megyei Tanfelügyelőség tegnap délben tette közzé a 2012-es érettségi eredményeit: 

a megyében az átmenési arány mindössze 30,25 százalék, ezzel az országos listát tekintve 
Hargita megye a leggyengébbek közé került. A nem végleges eredmények szerint

Udvarhelyszéken olyan iskola is van, ahol senki sem kapott átmenőt az érettségi nyári 
fordulóján. Az óvásokat ma délig nyújthatják be az elégedetlen diákok. > 5. oldal

Elszomorító érettségi átlag. Soha nem teljesítettek ilyen gyengén a diákok fotó: ifj. hAáZ sáNdor

Ki érett és mire?
„Vannak olyan gimnáziumok, 

ahol komolyan dolgoznak, taná-
rok és gyerekek egyaránt, vannak 
olyan helyek, ahol nem folyik ren-
des munka. Az eredmények 
tükrében szigorú lépéseket 
kell foganatosítani, körmé-
re kell nézni tanárnak és diáknak 
egyaránt ott, ahol baj van.”

3

isán istván Csongor

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5142ì
1 amerikai dollár USD 3,6480ì
100 magyar forint HUF 1,5673ì

hatos lottó

ötös lottó

SZEREncSESZáM: 3960634



A Natura 2000 hálózat részévé 
vált a közép-nyugati Hargita-
hegység mintegy 13 373 hek-
tárnyi területe, mely magában 
foglalja a Madarasi-Hargitát, 
az Ördög-tó rezervátumot, to-
vábbá a Csíki-medencében már 
létező madárvédelmi területek. 
Ennek megóvására pályázott 
sikeresen a Zetelaka–Libán 
Magán erdő-gondnokság, mely 
a következő három évben mint-
egy kétmillió lejt költhet erre 
a célra – derült ki gondnokság 
pénteki sajtótájékozatóján.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Az Európai Unióhoz való 
csatlakozással Románia 
a közösségi jelentőségű 

természetes élőhelyek, illetve az 
állat- és növényfajai védelmében 
olyan területeket kijelölését vál-
lalta, amelyek így az EU ökológiai 
hálózatának, a Natura 2000 háló-
zatnak a részeivé váltak. A hálózat 
eszméjére az elnevezésből is lehet 
következtetni: értékes természeti 
területek, élőhelyek többé-kevés-
bé összefüggő láncolata, amelyek 
az eredeti európai élővilágot őr-
zik. A kijelöléssel Románia te-
rületének közel 22 százaléka lett 
Natura 2000-es terület. 

A zetelaki sajtótájékoztatón 
Sándor Alpár erdőmérnök, a 

Zetelaka–Libán Magánerdő-
gondnokság vezetője elárulta, 
hogy a Natura 2000 hálózat ré-
szévé vált a középnyugati Har-
gita-hegység mintegy 13 373 
hektárnyi területe, ami nyolc 
község: Zetelaka, Kápolnás, 
Szentegyháza, Csíkrákos, Ma-
daras, Dánfalva, Karcfalva, vala-
mint Gyergyóújfalu birtokaiból 
tevődik össze, a terület 89 száza-
léka erdő, 9 legelő és 2 százaléka 
pedig magánkaszáló.

Az erdőgondnokság még 
2010-ben írt alá öt évre gyámsá-
gi szerződést a környezetvédelmi 
minisztériummal, a Madarasi-
Hargita élőhelyvédelmi terület 
megőrzését vállalva, majd sikere-
sen pályáztak a kezelési terv elké-
szítésére, melynek finaszírozási 
szerződését június 8-án írták alá. 
Ennek értelmében a gondnok-
ságnak három év áll a rendelke-
zésére, hogy földrajzilag és ter-
mészetvédelmileg megvizsgálja 

a területet, majd meghatározza 
a természetes élőhelytípusok 
fenntartásához szükséges intéz-
kedéseket. A pályázat összértéke 
2 065 852 lej, melynek 80 száza-
lékát az Európai Unió, a fennma-
radó 20 százalékot pedig a román 
állam fedezi.

A kiírás hat fejezetéből három-
ra pályázott sikeresen a gondnok-
ság. Ebből a legnagyobb értékű a 
kezelési terv összeállítása, mely-
nek keretében több előtanulmány 

elkészítésével feltérképezik és 
rögzítik a terület értékeinek meg-
védéséhez szükséges intézkedése-
ket – téjékoztatott Fodor György 
erdőmérnök, a kezelési csoport 
vezetője. A terv jóváhagyásának 
határideje 2015. május 27.

Az értekezleten elhangzott, 
fontosnak tartják a kommuni-
kációt, a tájékoztatást, a kezelési 
terv részleteinek minél szélesebb 
körben történő megismertetését, 
megelőzve ezzel az információhi-
ányból esetlegesen eredő vitákat. 
A Natura 2000 rendszer ugyanis 
többször felvetett a földtulaj-
donosok részéről olyan kérdése-
ket, hogy a területek kijelölése 
jövedelemkiesést hozhat, nehezíti 
a beruházásokat, gátolja a gazdák 
mindennapi tevékenységét.

Fodor György erdőmérnök 
azonban elmondta a Natura 2000 
nem akadályozza sem a turizmust, 
sem a gazdasági fejlődést, hanem 
olyan irányba tereli, hogy a ter-
mészeti értékek ne sérüljenek a 
fejlődés során. Mindezt úgy, hogy 
a tulajdonosoknak semmiféle 
hátránya ne származzon ebből. 
Sőt, mint a mérnök elmondta, a 
projektbe való kerülés olyan ked-
vezményekkel, támogatásokkal 
jár, hogy egy idő után más föld-
tulajdonosok önként fognak je-
lentkezi, hogy részesei lehessenek 
a rendszernek.

aktuális

Körkép2. oldal |  2012. július 9 ., hétfő

ÖNkéNt fogNAk jELENtkEZNi A gAZdák

Natura 2000, hogy a természet ne csak emlék legyen

Az ország földrajzi adottsága-
inak köszönhetően számtalan 
lehetőség közül válogathatnak 
azok, akik, kihasználva a nyári 
hétvégeket, meglátogatnának 
egy különleges természeti ér-
téket. Egy ilyen úticélnak töké-
letesen megfelelő lehet a Csu-
kás-hegység meglátogatása. 

Elsősorban a hegység kü-
lönleges sziklaalakzatai vonják 
magukra az arra járók figyelmét, 
de a növényvilága is említésre 
méltó. Több jelzett ösvény közül 
válogathatunk, de most a Csukás 
csúcs meghódítására vezetőt mu-
tatom be. 

A hegységet Brassóból kö-
zelítjük meg. Négyfalu (Săcele) 
városnál térünk le a Cheia ne-
vezetű falu irányába (Ploieşti 
felé). Utunk a Bratocs-hágón 
vezet keresztül, egészen a Podul 
Berii elágazásig (Cheia előtt, a 
tetőn). Itt hagyhatjuk autóinkat 
és nekivághatunk a kalandnak. 
Széles, autóval is járható, kavi-
csos úton, a kék kereszt jelzésen 
haladunk előre. Eleinte csak 
enyhén emelkedik az út, viszont 
úgy egy órai gyaloglás után már 
komolyabb szintet kell leküzde-
ni. A Csukás menedékház felé 

vezető út háromnegyedénél egy 
finom, hideg forrásból (melynek 
Nicolae Ion a neve) megtölthet-
jük kulacsainkat, és itt már egy 
rövidke pihenő is jól fog esni. 
Ezután még meredekebben visz 
utunk és nemsokára kibonta-
koznak a jellegzetes sziklás csú-
csok is. Majd még egy fél óra 
kapaszkodás után megérkezünk 
az alig egy éve elkészült, im-
pozáns menedékházhoz, mely 
1595 méteren fekszik. Innen 
már csodaszép kilátásban lehet 
részünk: a konglomerátumba 
vésett megannyi forma egyedivé 
teszi a helyet. Egy újabb pihe-
nőt ejthetünk akár a menedék-
házban is, ahol találunk ételt 
és italt, minden minőségben és 
mennyiségben. Ezután követ-
kezhet a csúcstámadás. A piros 
kereszttel jelzett ösvényen indu-
lunk el, amely találkozik a piros 
sávval. Egy darabig a két jelzés 
együtt halad, majd ismét ketté-
válik, viszont ezúttal mi a piros 
sávon haladunk tovább a csúcs 
irányába. Közben látványos 
alakzatokat mellett haladunk 
el, amelyekben mindenki más 
formát lát. Érdemes a növényvi-
lágra is odafigyelni, hiszen lép-
ten-nyomon tarka virágokkal 

találkozhatunk. A szemfülesek a 
sziklaszirteken megbúvó havasi 
gyopárra is lelhetnek. Majd kö-
zeledve a csúcshoz, újabb szikla-
tömb vonja magára a figyelmet, 
amelynek az úgymond felfede-
zők nevet is adtak: a Pletykáló 
vénasszonyok (Babele la Sfat). 
Innen már nincsen messze a 
kitűzött cél, még egy kis ka-
paszkodás és már fent is találjuk 
magunkat az 1954 méter magad 
Csukás-csúcson. Tiszta időben 
csodaszép kilátás fogad ide-
fent, ahonnan a Kárpát-kanyar 
hegyeit-völgyeit pillanthatjuk 
meg. Majd miután magunkba 
szívtuk a hegyvidék levegőjét, 
indulhatunk lefelé, szintén a pi-
ros sáv jelzésen haladva. Lassan 
a sziklák alatt gyalogolunk, így 
érdekes visszatekinteni arra a 
részre, ahonnan éppen leeresz-
kedtünk. Nemsokára egy újabb 
megnevesített kőtömb mellet 
vezet az ösvény, melynek egysze-
rűen a Góliát nevet adták. Nem 
csoda, hiszen egy óriás arca néz 
vissza ránk. Tovább haladva a 
Bratocsa-gerincen nem térünk 
le a piros kereszttel jelzett úton, 
hanem követjük a piros sáv 
jelzést. Kényelmes ösvényen 
haladunk, így aránylag hamar 

leereszkedhetünk a gerincről. 
Majd nemsokára, egy tévéanten-
na mellett vezet el utunk, ami 
után már búcsút veszünk a vad-
regényes szikláktól és egy havasi 
legelőn találjuk magunkat. Egy 
esztena mellett halad tovább az 
ösvény, de mivel a juhászok is 
többnyire ott tanyáznak és az ál-
latok is szokva vannak a túrázók 
jelenlétével, nem kell tartani a 
kutyáktól. Innen már nagyon 
közel van az aszfaltút. Leérkez-
ve az útra, még nem ér véget tú-
ránk, mivel, az autóinkért vissza 
kell sétálni a Podul Berii elága-

záshoz. Amennyiben vállalkozó 
szellemű sofőrjeink vannak, ele-
gendő, ha ők visszagyalogolnak, 
mivel a hazafelé tartó út is itt 
vezet el.

A látnivalókban bővelkedő 
hegységet még érdekesebbé teszi 
a júniusban virágzó megannyi ha-
vas szépe (Rhododendron), fel-
tűnő rózsaszínű virág, beborítja 
a szürke sziklavilágot. Bármikor 
is látogatjuk meg a Csukást, ga-
rantáltan mindenkinek tartogat 
egy kis csodát.

 Ambrus Helga-Gyöngyvér

EkE LátogAtás A Csukás-HEgység sZikLás viLágábA

Sándor Alpár erdőmérnök a nyertes pályázat részleteit ismerteti fotó: szász csaba



közélet

Hetedik alkalommal találkoztak 
hétvégén a keletnémet autócso-
dák szerelmesei Zeteváralján, 
ismét megszervezték a Tra-
bant–Wartburg találkozót. Az 
udvarhelyi Trabant Klub által 
életre hívott eseményre több 
mint ötven járművel neveztek 
be szerte az országból, de ha-
táron túlról is érkeztek az NDK 
volt autóikonjai.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Igazából nem azon lepődhet meg 
az ember, hogy még mindig 
járnak a közutakon a füstös-ro-

pogós Trabantok és Wartburgok, 
hanem inkább azon, hogy még min-
dig akadnak olyanok, akik figyelmet 
szentelnek ezeknek az elkerekedett 
lámpájú veteránoknak, és ha esik, ha 
fúj, mégis összegyűlnek. Ez történt 
hétvégén is, amikor bár az időjárás 
azon volt, hogy az emberek otthon 
töltsék szabadidejüket, azt a pár száz 
embert mégsem sikerült eltántorí-
tani, akik kíváncsian látogattak ki 
az udvarhelyi Trabant Klub által, 
hetedik alkalommal megrendezett 
Trabant–Wartburg találkozójára. 
Mint Tókos Tamástól, a rendezvény 
egyik szervezőjétől megtudtuk idén, 
Bákótól, Galacon át egészen Kolozs-
várig, az ország minden sarkából 
érkeztek a kétüteműek szerelmesei, 
de több résztvevő érkezett Magyar-
országról is.

A hétvége során a látogatók 
számára bebizonyosodott, van-
nak olyan járművek, amelyekkel 
akár úgy is lehet versenyezni, 
hogy egyetlen métert sem tesznek 
meg vele. Ezekben a versenyek-
ben azonban természetesen nem 
a gyorsaság számított, hanem az, 
hogy melyik autó hogyan néz ki. 
A keletnémet autók megméret-

tettek: díjazták a legszebbet, a 
legcsúnyábbat, a legöregebbet, a 
„legextrémebbet”, a legbolondab-
bat, a legmesszebbről érkezettet 
is, ugyanakkor nem maradha-
tott ki a közönség kedvence sem. 
Mindezek ellenére nem álltak 
folyamatosan az autók motorjai, 
hiszen a szombati nap például fel-
vonulással vette kezdetét, amikor 
Udvarhely utcáin pöfögve hívták 
fel magukra a figyelmet a kétüte-
műek, délután pedig ügyességi 
versenyen bizonyíthattak az au-

tók tulajdonosai. Tókos elmon-
dása szerint a verseny szabálya 
egyszerű volt: a sofőr bekötött 
szemmel kellett, hogy irányítsa 
autóját a felállított akadályok 
között, egyetlen segítsége a háta 
mögött ülő társa, aki fülébe sut-
togva – néhol kicsit erélyesebben 
– mondta az irányt.

– A visszajelzések alapján 
mindenki jól érezte magát, még a 
záporok is jól estek, megmozgat-
ták kicsit a fülledt levegőt – nyi-
latkozta Tókos Tamás, aki szerint 

ugyanakkor az idei rendezvény 
nagyobb eseménye, a szombat 
délutáni mentési akció is elége-
dettségre adott okot, hiszen látvá-
nyosra, érdekfeszítőre sikeredett. 
Tókos úgy nyilatkozott, bár két-
üteműek találkozója volt, még-
sem azokból áldoztak fel, hiszen 
nagyon kevés van már belőlük, 
nem szívesen vágnának össze akár 
egyet is.

Bár a látogatók rengeteg 
tuningolt kétüteműt csodálhat-
tak meg, nézelődésünk során 

egy olyan csapatba botlottunk 
amelynek tagjai inkább az autó 
gyári állapota mellett tették le a 
voksot. Az egyik tulajdonos Tra-
bantja motorteréből kiemelkedve 
úgy fogalmazott: „Hogyha gyári 
állapotában meghagyjuk az autót, 
szerintem úgy képviseli igazán a 
legnagyobb értéket”. Az autós el-
mondása szerint kellenek az ilyen 
találkozók, mindig tanul valami 
újat az ember, hiszen nem marad-
nak el az ilyenkor megszokott ta-
pasztalatcserék sem.

TrAbANT–WArTburg-TAlálKoZó ZeTevárAljáN

Nem a Trabantot vágták
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A szocializmus gyöngyszemei. Nemcsak kiállítási darabok

Körkép

Katasztrofálisnak mondhatók az érettségi eredmények 
Hargita megyében – harmincszázalékos átmenési arány. 
A harminc százalék azonban egy átlag, ha iskolánként 
nézzük az eredményeket, látható, hogy vannak kiemelke-
dő iskolák, messze az országos átlag felett (gratuláció jár 
a Márton Áron Gimnáziumnak, megyei elsők kilencven-
százalékos aránnyal). Tehát vannak olyan gimnáziumok, 
ahol komolyan dolgoznak tanárok és gyerekek egyaránt, 
vannak olyan helyek, ahol nem folyik rendes munka. Az 
eredmények tükrében szigorú lépéseket kell foganatosítani, 
körmére kell nézni tanárnak és diáknak egyaránt ott, ahol 
baj van. Viszont azt is be kell látni, hogy nem mindenki 
kell érettségi oklevéllel rendelkezzen. Ha megkérdezzük a 
vállalkozókat a megyében, akkor kiderül, hogy jó szakem-
berekre mindenfelé szükség van. Ezzel szemben eddig az 
iskolák csak „diplomásokat” szállítottak, jórészt csalásra 
alapozott vizsgák nyomán. Jó, hogy ennek a rendszernek 
vége, és ez Funeriu immár volt tanügyminiszter érdeme.

Az oktatási reformnak folytatódnia kell, és az egyete-
mek sem maradhatnak ki a sorból. Onnan is hangzatos 
oklevéllel, és sok esetben nulla szakmai tudással (nemcsak 
gyakorlati, elméleti is) rendelkező fiatalok kopognak be ál-
lást keresni a különböző cégekhez, hivatalokhoz.

Még jó, hogy a volt tanügyminiszter beindította ezt a 
tisztességre, és nem a csalásra való átállást, és amíg tisztség-
ben volt, addig vállalta, hogy kitart mellette. Kíváncsian 
várom, hogy az új tanügyminiszter mit fog tenni, hiszen 
tavaly ilyenkor azt javasolta, hogy érettségi oklevél nélkül 
is lehessen bejutni az egyetemre, ha a hiányt egy éven belül 
pótolják. Andronescu miniszter asszony ugyanis a diplo-
magyárakként ismert magánegyetemek lobbijának a mar-
kában van, és ha nem lesz elég erős a közvélemény nyomá-
sa rajta, akkor valószínűleg megpróbál lazítani a szigorú 
szabályokon. 

Az sem mellékes, hogy főnöke, a miniszterelnök is kö-
zönséges tolvaj, hiszen doktori disszertációjában három-
száz oldalból legkevesebb nyolcvanötöt úgy másolt le, hogy 

még a hibákat sem javította ki. Ezzel együtt esze ágában 
sincs lemondani közéleti szerepéről. Ellenkezőleg, meg van 
győződve arról, hogy tudja, mi a közjó – mitől fogunk mi 
jobb országban élni. Ehhez pedig a teljes hatalmat kéri, 
az egyetlen ellensúly, Traian Băsescu menesztését. Amíg a 
legmagasabb szintről a lopás és a csalás nyílt felvállalását 
látják, addig attól tartok, hogy fiataljaink közül is sokan 
megpróbálnak majd kerülőutakon eljutni céljaikhoz, és 
nem a nyílt, tisztességes, munkára alapozott módozatot 
választják.

A fentiek tükrében számomra egyértelmű, hogy Ponta 
és Băsescu között választani kell. Szerintem inkább azt, 
aki a tisztességet az oktatási rendszerbe újra bevezető 
Funeriut támogatta, mint azt, aki a lopás és csalás rend-
szerén küzdötte fel magát a miniszterelnöki székbe, és ha 
kell törvényszegéssel is meg akarja tartani. Ez utóbbi meg-
érett rá, hogy leváltsák.

Ki érett és mire?

  NÉZŐpoNt n Isán István Csongor 
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> Örömünnep a vízsugaras körnél. 
Pénteken este került sor a Bethlen negyedi 
park „koronájának”, az új szökőkútnak az 
avatójára. A lakók által a Székelyudvarhelyi 
Közösségi Alapítvány biztatására megál-
modott, modern szökőkút, vízsugaras kör 
terveit a székelyudvarhelyi Urban Design 
és Evisz Proi vállalkozások készítették el, 
a munkálatok kivitelezője pedig a szintén 
helybéli Macops Kft. volt. A beruházás 
– mint az avató során Bunta Levente pol-
gármester a nagyszámban jelenlévő lakók-
kal tudatta – több mint négyszázezer lejbe 
került. Teljesen új arculatot adtak a negyed 
főterének, eltűnt a betonmonstrum, helyét 

egy olyan építményegyüttes vette át, mely 
fő rendeltetése szerint szőkőkútként műkö-
dik, ám alkalomszerűen, mint ez pénteken 
is megtörtént, különböző rendezvényeknek 
is helyet adhat. A pénteki avatót a Grazioso 
Quartett muzsikája és Abodi-Nagy Blanka 
éneke tette színessé, a polgármester pedig 
jelezte: nem ez az utolsó pillanat, hogy 
zene csendül itt fel. A tervek szerint külön-
böző koncerteknek, színházi előadások-
nak, sőt filmvetítéseknek is helyet ad majd 
Székelyudvarhely legújabb szőkőkútja. A 
polgármester ugyanakkor azt is tudatta, 
következő munkálatként újraaszfaltozzák a 
negyed járdáit. hí

rf
ol
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m

Székelyudvarhely új összetételű 
önkormányzati testülete pénte-
ken tarotta első munkaülését. A 
polgármesteri összehívóban egy 
napirendi pont szerepelt� a szo-� a szo-
ciális lakást igénylők listájának 
az elfogadása. A városi tanács 
ezúttal rábólintott a névjegyzék-
re, így a lista első huszonkét he-
lyezettje hamarosan költözhet is 
a Cserehátra. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Remélem, az elkövetkező 
négy év zökkenőmentesebb 
lesz, mint volt, és eredmé-

nyesebb is – üdvözölte a testület 
tagjait a polgármester, majd jó 
munkát kívánva tudatta, kitart a 
hőerőmű-építés ügye mellett. Arról 
is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
„egyenesben van a Haberstumpf-
villa megvásárlása”, a témáról elő-
reláthatóan rendkívüli ülésen dön-
tenek majd. A polgármester azt is 
jelezte, az elkövetkező időszakban 
kicsit véletlenszerűek lesznek a tes-
tületi ülések, hogy még a szabad-
ságolások előtt rendezni tudjanak 
néhány fontosabb kérdést. 

A testület három napirendi 
pontot hagyott jóvá: a szakbizott-
ságok megalakítását, a szociális lis-
ta elfogadását, és a különféléket. 

Első lépésként a szakbizottságo-
kat alakították meg: a testület tevé-
kenységét az elkövetkezőkben a gaz-
dasági, az urbanisztikai, a szociális, a 
jogi és a PR szakbizottság segíti. 

Hatvannégyből 
huszonkettő 
A Csereháton épülő hat-

vannégy szociális lakásból hus-
zonkettőt – mint ismeretes – a 
városi tanács még decemberben 
ki szeretett volna utalni. Akkor 
a polgáriak tartózkodása miatt 
nem tudták elfogadni a szociális 
lakást igénylők új listáját, mely 
az elkövetkezőkben a polgár-
mesteri hivatal adminisztrálásá-
ba tartozó bérlakások kiosztásá-
nak alapjául fog szolgálni. Meg-
alakították viszont a szociális 
bizottságot, illetve a kiosztáshoz 
szükséges kritériumrendszert is 
elfogadták. 

– A romániai demokrácia 
nem érett meg arra, hogy a helyi 
önkormányzatnak nagyobb ha-
táskört biztosítson, így mozgás-
terünk nem volt túl nagy. Ilyen 
körülmények között pedig, ha 
valaki kifogást akar találni az 
előterjesztésben, akkor talál is – 
közölte a listával kapcsolatosan 
Bunta Levente. A polgármes-
ter, azzal folytatta, hogy pont-
jaik szerint sorba állították az 
igénylőket, a névjegyzéket pedig 
kifüggesztik. 

– Ha hiba csúszott be a pon-
tozás során, lehet fellebbezni. Re-
mélem, nem lesz sok fellebbezés, 
és minél hamarabb ki lehet osztani 
a kész lakásokat – mondta a pol-
gármester, aki arról is említést tett, 
hogy még a pontozást megelőzően 
a Csereháton élő 250 család jelez-

te: nem szeretnék, ha a lakótelep 
társadalmi összetétele változna. 

– Igényüket figyelembe véve 
igyekeztünk a kritériumrendszert 
alakítani: a munkakönyv meglét-
ét, fizetést, egyéb szempontokat 
vettünk figyelembe. Ugyanakkor 
azt is tudni kell, hogy a pénzek 
Bukarestből már nem úgy érkez-
nek, mint korábban. A jelenlegi 
kormány nem folyósít összegeket. 
Egy-két milliárd lej hiányzik, hogy 
a többi tömbházat is befejezzük – 
ismertette a polgármester. 

„Az Önök előszobája 
nagyobb, mint a mi 
bérlakásunk”
Az ülésen jelen volt három 

olyan Kórház negyedi család is, 
akik a Cekend-bejárati bérla-
kásokban, garzonokban élnek. 
Jelezték, noha a Cserehátra köl-
tözéshez elegendő pontszámuk 
lenne, jelenleg lakásszerződésük 
van a polgármesteri hivatallal, és 
emiatt nem pályázhattak, pon-
tosabban nulla pontot kaptak. A 
Kórház negyedi lakók újból el-
mondták: kilenc négyzetméteres 
garzonlakásaik nem alkalmasak a 
családi életre. Az egyik panaszos 
röviden ismertette helyzetüket a 
tanácsosokkal, mondván, hogy 
„az Önök előszobája nagyobb, 
mint a mi bérlakásunk”. A testü-
let tagjai esetükre megoldásként 
azt javasolták, bontsanak szerző-
dést a hivatallal, és akkor pályáz-
hatnak. A felvetés viszont újabb 

kérdést szült: mikor módosítják 
újból a most előterjesztett listát, 
ellenkező esetben ugyanis a név-
jegyzékről „lecsúszott” családok 
nem kerülhetnek fel rá. A tanács 
végül úgy döntött, amikor újabb 
lakások készülnek el, újból előve-
szik a listát, és ha szükséges lesz, 
módosítják is. Erre előrelátha-
tóan legközelebb novemberben 
vagy decemberben kerülhet sor. 
A tanácsosok végül szavaztak, és 
tizenkét igennel, nulla nemmel és 
hat tartózkodással elfogadták az 
előterjesztett szociális listát – az 
elkészült huszonkét lakást tehát 
ki lehet osztani. 

Kóbor ebek, 
parlagfű, közvilágítás 
A különfélék között Géczi 

Levente Sándor tanácsos a kóbor 
ebekre hívta fel a polgármesteri hi-
vatal munkatársainak a figyelmét, 
Gergely László tanácsos pedig azt 
kérte: szólítsák fel a terelőút mel-
lett található kaszálatlan területek 
tulajdonosait, vágják le a parlagfü-
vet, hisz felénk is sok az erre aller-
giás személy. Mike Levente-József 
az új utcák közvilágításának a ren-
dezését kérte, Zakariás Zoltán pe-
dig azt javasolta, a tanácshatároza-
tokat magyar nyelven is jelentesse 
meg a polgármesteri hivatal. 

SzékelyudvArHely új ÖnkormányzAtánAk elSő rendeS HAvi üléSe

Kész a szociális lista, költözhetnek az igénylők

Először üléseztek a nemrég megválasztott városatyák. Rábólintottak a szociális listára

Gazdasági szakbizottság� 

1. Bálint Mária Magdolna
2. Benedek Árpád-Csaba
3. Berde Zoltán
4. Gálfi Árpád
5. Géczi Levente Sándor
6. Gergely László
7. Jakab Attila
8. Jakab Áron-Csaba
9. Koncz Melinda
10.  Kulcsár-Székely Attila
11.  Mike Levente-József
12.  Orbán Balázs
13.  Sinka Arnold
14.  Szabó Gyula
15.  Tamás Zoltán
16.  Tankó László
17 . Zakariás Zoltán 

Urbanisztikai 
szakbizottság� 

1. Bálint Mária Magdolna
2. Benedek Árpád-Csaba
3. Berde Zoltán
4. Gálfi Árpád
5. Géczi Levente Sándor
6. Gergely László
7. Gidó Csaba
8. Jakab Attila
9. Jakab Áron-Csaba
 10. Mike Levente
 11. Orbán Balázs
 12. Pécsi-Kolumbán Imola 
 13. Sinka Arnold
 14. Szabó Gyula
15. Tankó László 

Szociális szakbizottság� 

1. Bálint Mária Magdolna
2. Benedek Árpád-Csaba
3. Gidó Csaba
4. Jakab Attila
5. Jakab Áron-Csaba
6. Kulcsár-Székely Attila
7. Gálfi Árpád
8. Pécsi-Kolumbán Imola
9. Sinka Arnold
10. Tamás Zoltán
11. Zakariás Zoltán 

jogi szakbizottság: 

1. Géczi Levente Sándor
2. Gergely László
3. Gidó Csaba
4. Koncz Melinda
5. Mike Levente-József
6. Orbán Balázs
7. Szabó Gyula

Pr szakbizottság:  

1. Berde Zoltán
2. Koncz Melinda
3. Kulcsár-Székely Attila
4. Pécsi-Kolumbán Imola
5. Tamás Zoltán
6. Tankó László
7. Zakariás Zoltán
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A Hargita Megyei Tanfelügyelő-
ség tegnap délben tette közzé a 
2012-es érettségi eredményeit: 
a megyében az átmenési arány 
mindössze 30,25 százalék, ez-
zel az országos listát tekintve 
a megye a leggyengébbek közé 
került. A nem végleges eredmé-
nyek szerint Udvarhelyszéken 
olyan iskola is van, ahol senki 
sem kapott átmenőt az érettsé-
gi nyári fordulóján. Az óvásokat 
ma délig nyújthatják be az elé-
gedetlenkedő diákok.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Úgy tűnik, a bekamerázott 
vizsgatermek egyre több 
„áldozatot szednek”, mi-

vel az összesítés szerint a megyé-
ben vizsgázók majdnem hetven 
százaléka bukott el az idei érettsé-
gin. A megyéből összesen 3051-
en iratkoztak be az érettségire, és 
2869-en jelentek meg. A vizsgázó 
diákok közül négyet zártak ki, 
csalás, beszélgetés miatt. A vizs-
gákon 178-an nem jelentek meg, 
868-an jártak sikerrel a 3051-ből 
– adja hírül a tanfelügyelőség. 

A Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség tegnap délben csak 
az iskolák átlagait tette közzé, 
a végleges eredmények csak az 
óvások után születnek meg. Az 
idei átlagok katasztrofálisak, 
hiszen fele annyian mentek át 
a megyéből, mint 2011-ben. 
Tavaly 63,93 százalékos volt a 
megye átmenési mutatója, már 
ezt az eredményt is gyengének 
találták a tanügyi alkalmazot-
tak. 2010-ben 71,06 százalék, 
2009-ben 84,19, 2008-ban 
78,69, míg 2007-ben 86,97 
százalék kapott átmenő jegyet 
a megye diákjai között. Ezeket 
az eredményeket összehasonlít-

va kijelenthető, hogy a 2012-es 
érettségi eredményei az eddigi 
leggyengébbek. Az országos át-
lagot tekintve a többi megyében 
ugyan jobbak az eredmények, 
de nagyon kevesen érték ez az 
50 százalékot (Bukarestben 41, 
Brassó megyében 49,8, Kolozs 
megyében 54,31, Kovászna me-
gyében 32,42, Maros megyében 
pedig 45,74). 

Udvarhelyszék: vezet 
a Peda, Zetelakán 
senki sem ment át
Az udvarhelyszéki átlagot 

tekintve vannak jó és nagyon 
gyenge eredmények is: a Bene-
dek Elek Gimnázium teljesített 
a legjobban, 81,36 százalékos 
átlaggal a megye második leg-
jobbjává vált. A legelső helyen a 
csíkszeredai Márton Áron Gim-
názium van 90,65 százalékos 
átmenési aránnyal. Mondhatni, 

elég jó eredmények születtek a 
Tamási Áron Gimnáziumban, a 
Marin Preda Gimnáziumban és a 
Baczkamadarasi Kis Gergely Re-
formátus Gimnáziumban is. 

A leggyengébb helyen végzett 
a zetelaki Dr. P. Boros Fortunát 
Gimnázium: itt az arány 0 száza-
lékos, azaz senki sem ment át az 
érettségin. A szentegyházi Gábor 
Áron Szakközépiskolában is csak 
1,47 százalék ment át, alig kicsivel 
„jobb” a helyzet Korondon, ahol 
1,72-es az arány. 

Sebesetyén Elemér, a zetelaki 
iskola igazgatója lapunk kérdésére 
elmondta, hogy a matematika és a 
román fogott ki a 26 diákon. Ta-
valy 40 százaléka ment át a zetelaki 
végzősöknek. – A matek tétel ne-
héz volt nekik. Ha nem változik a 
tanügyminisztérium hozzáállása, 
jövőben még ennyien sem men-
nek át az országból. Differenciált 
tételekre lenne szükség, hiszen 

nem mindenki készül egyetemre. 
Reméljük ősszel könnyebb tételt 
kapnak a pótvizsgán – mondta el 
lapunknak Sebestyén.

Lukács István, a Benedek 
Elek Pedagógiai Líceum igaz-
gatója meglepődött az iskolája 
eredményén: elmondása szerint 
50 százalék alatti átmenésre tip-
pelt. – A próbaérettségin is ők 
teljesítettek a legjobban. Nagyon 
meg vagyok elégedve ahhoz ké-
pest, hogy úgy a megye, mind 
az ország diákjai gyengén telje-
sítettek. Összesen 59 végzősünk 
volt, akik teljesen monitorizált 
rendszerben vizsgáztak. Vissza-
menőleg az eredményeket néz-
ve azt mondom, hogy megérte 
megtartani a pedagógiai líceu-
mot – adott hangot örömének 
Lukács István. 

Ma délelőtt 8 és 12 óra kö-
zött vannak a fellebbezések, 
ismertette lapunkkal Miklós 
Csaba, a tanfelügyelőség mun-
katársa. Július 10-12. között ja-
vítják újra a dolgozatokat, 13-
án függesztik ki a nyári forduló 
végleges eredményeit. A me-
gyei iskolák eredményei meg-
tekinthetők a tanfelügyelőség 
honlapján. 

Szép számban gyűltek össze csü-
törtök délután Tiberiu Pănescu, a 
Hargita Megyei Munkaerő-elhe-
lyező Ügynökség igazgatójának 
Munkaerőpiaci lehetőségek és 
álláslehetőségek téma köré cso-
portosuló előadására, amelynek 
a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont előadóterme 
adott otthont. Az előadás a Szé-
kelyudvarhelyi Mikrovállalkozók 
Szövetségének (SZMSZ) támo-
gatásával jött létre, és a vállalko-
zóknak nyújtottak felvilágosítást 
a frissen végzettek, illetve a 45 
év fölöttiek alkalmazási lehető-
ségeiről.

Radó Krisztina

A munkaerőpiacon a 
munkaadók szem-
pontjából történő leg-

kedvezőbb változást az év elején 
módosított inastörvény hozta, 
amelynek lényege, hogy a 25 év 
alatti, frissen végzett személyeket 
inasként alkalmazhatják a cégek. 

A módosított törvény március 
1-től lépett érvénybe, és lényegé-
ben azt tartalmazza, hogy a fiatal 
munka közben tanulhatja meg 
a szakmát, amiért az őt alkalma-
zó cég egy, két vagy három éven 
keresztül 300 lej étékű pénzügyi 
támogatást kap havonta a mun-
kaerő-elhelyező ügynökségtől. 
Az inas három év után kötelező-
en vizsgát kell, hogy tegyen egy a 
szakmában akkreditált cégnél, a 
vizsgadíjat pedig a munkaadónak 
kötelezettsége kifizetni – mond-
ta Tiberiu Pănescu. Ugyanakkor 
azt is hozzátette, hogy a három 
év alatt nem kötelező az elméleti 

tanítás, de a legmegfelelőbb, ha 
ez idő alatt tíz-tizenöt százalék-
ban elméletet is tanít a munka-
adó, ugyanis a vizsgán nemcsak 
gyakorlati kérdésekben kell, hogy 
megfeleljen a fiatal. Viszont, ha az 
inasnak nem sikerül diplomát sze-
rezni a szakmában, akkor a mun-
kaadónak kötelessége visszafizetni 
a háromévi támogatás összegét. 

Mint a szakember elmondta, 
az inast egy specifikus munka-
szerződéssel kell alkalmaznia a 
munkaadónak, amely alapján más 
munkásokhoz hasonlóan minden 
jogot megkap és a 300 lej értékű 
támogatás mellett fizetés is jár 
neki. Pănescu ugyanakkor arra is 
felhívta a vállalkozók figyelmét, 
hogy a kollektív munkaszerző-
dések eltörlése óta megszűnt a 
minimálbér iskolaszintek alapján 

történő megszabása, ezért csak 
a munkatörvények betartása kö-
telezi őket a szerződések meg-
kötésekor. Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a béreket maga 
a munkaadó szabja meg és nem 
kötelessége beleszámítani a mun-
kások végzettségi szintjét. Ter-
mészetesen vannak kivételek is a 
munkások alkalmazásakor, példá-
ul ha cégen belül létezik kollektív 
munkaszerződés, amelyben pozí-
ciókra lebontva van meghatározva 
a bérezés. Ebben az esetben köte-
lezően be kell tartani a szerződés-
ben foglaltakat. Az érdeklődők a 
munkaerő-elhelyező ügynökség 
iránti kötelezettségeirkől is in-
formációkat szereztek, ugyanis 
a szakember elmondta, hogy a 
cégeknél felszabadult munkahe-
lyeket öt munkanapon belül kö-

telezően be kell jelenteni a hiva-
talban. Ha ez nem történik meg, 
a vállalkozók akár 1500-5000 lej 
értékű bírságban részesülhetnek. 
Pănescu elmondta, az ügynökség 
a vállalkozókat támogatja abban 
is, ha frissen végzetteket vagy 45 
év fölötti személyeket alkalmaz-
nak. Ezért ezeket az eseteket is 
jelenteni kell náluk, mert akkor 
a munkáltató évente 6-7000 lej 
értékű pénzügyi támogatásban 
részesülhet.

HArgitA Megye A leggyengébbek köZött 

Katasztrofális jegyek az érettségin

MunkAerőPiAci leHeTőSégek FriSSen végzeTTeknek

Vállalkozóknak kedvező törvénymódosítások

Eredményeket fürkészők. Az érettségizők közel 70 százaléka ősszel is böngészni fogja az eredményeket fotó: ifj. haáz sándor

Az udvarhelyszéki iskolák átmenési arányai 
(százalékban, csökkenő sorrendben)

Benedek Elek Gimnázium – 81,36
Marin Preda Gimnázium – 72,41
Tamási Áron Gimnázium – 69,05
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium – 65,91
Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr – 62,79
Palló Imre Zene és Képzőművészeti Szakközépiskola – 46,51
Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr – 20,37
Kós Károly Szakközépiskola – 7,05
Bányai János Műszaki Kollégium – 3,74
Zeyk Domokos Iskolaközpont, Székelykeresztúr – 2,94
Eötvös József Szakközépiskola – 2,48
Korondi Középiskola – 1,72
Gábor Áron Szakközépiskola, Szentegyháza – 1,47
Dr. P. Boros Fortunát Gimnázium, Zetelaka – 0,00
Hargita megyei átlag: 30, 25

Ha az inasnak nem si-
kerül diplomát szerez-
nie, a munkaadónak 
kötelessége visszafizet-
ni háromévi támogatás 
összegét.
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közélet

Körkép

hirdetések

A Gyulafehérvári Caritas Család-
segítő Szolgálata évadzáró kirán-
dulásokat szervezett az elmúlt 
héten a farkaslaki, az oroszhegyi 
és a máréfalvi szépkorúaknak 
Hargita Megye Tanácsának tá-
mogatásával. A közel 150 hat-
van-, hetven- és nyolcvanéves 
egy része Nagyszebenbe láto-
gatott el, míg mások Brassót és 
környékét térképezték fel.

hNU-információ 

Mint Sándor István szo-
ciális munkás tájékoz-
tatott, a Nagyszebenbe 

érkezés előtt megálltak egy-egy 
szász faluban, megtekintettek 
néhány erődtemplomot, majd vé-
gignézték a város nevezetességeit. 
Először azt a házat keresték fel, 
ahol Petőfi a szabadságharc ideje 
alatt megszállt, majd a főtérre ér-
kezve elidőztek a katolikus temp-

lomban, megcsodálták a várost a 
Tanácstorony tetejéből, végigvo-
nultak a Hazugok hídján, majd 
a várfal szélénél megtekintették a 
céhes tornyokat. Ebéd előtt még 
a hatalmas ortodox templomot 
is szemügyre vették, majd egy kis 
szabad foglalkozás következett. 
Az ebéd befejeztével ellátogat-
tak a skanzenbe és az állatkertbe. 
A máréfalvi csoport Brassóba 
igyekezett, első megállóhelyük a 
Bogáti erdőben volt, majd a Cenk 
lábánál találkoztak az idegenveze-
tővel, akivel bejárták a várfalat és 
szemügyre vették a város neveze-
tességeit. A bolgárszegi oldalról 
érkeztek be a városba, ahol megte-
kintették az ortodox templomot, 
majd az óvárosban felkeresték a 
Fekete templomot. Egy kis városi 
séta és felüdülés után következett 
az ebéd a Reménység házában. A 
délutáni program első megállóhe-

lye a pojánai kilátó volt, ahonnan 
gyönyörű rálátás nyílik a Cenkre 
és a város többi nevezetességé-
re. Utolsó állomáshelyük a közel 
nyolcszáz éves barcarozsnyói vár 

volt, ahová egy kisvonattal jutot-
tak fel a résztvevők. A vár lépcsőit 
bejárva a sok érdekesség között 
megcsodálhatták a gyönyörű 
Bucsecs-hegységet is. A hazafelé 

vezető út kacagástól és nótaszó-
tól volt hangos, hisz bár a fizikai 
fáradtság viaskodott a felpezsdült 
lelkekkel, nem győzte le a felvilla-
nyozott jókedvet.

FArkASlAki, oroSzHegyi éS MáréFAlvi időSek kiráNduláSA 

Szépkorú székelyek a szászok nyomában
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aktuális

Körkép
„Az is politikA, hA mAgyAr gyerek születik”

A szülőfalu napja Égében
A szülőfalu napját ünnepel-
ték szombaton a Kányád köz-
séghez tartozó Égében. Az 
eseményen székely kaput 
avattak, szerveztek könyvbe-
mutatót, kiállításmegnyitót, 
valamint aláírták Ége és a ma-
gyarországi Baranya megyé-
ben található Markóc közötti 
testvértelepülési szerződést.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Ünnepi istentisztelettel 
kezdődött meg szomba-
ton a Kányád községhez 

tartozó Ége faluünnepe. Az Égéért 
Egyesület által szervezett esemény-
re hazavártak minden Égéből el-
származottat, illetve azok utódait 
is. Az ünnep megemlékezéssel és 
koszorúzás folytatódott a világhá-
borús áldozatok emlékművénél, s 
ez alkalomból avatták fel a papilak 
felújított székely kapuját is.

Ezt követően a helyi kultúr-
házban Incze Ibolya, az Égéért 
Egyesület elnöke köszöntötte az 
egybegyűlteket, majd felköszön-
tötték a falu hét legidősebb lakó-
ját, akik már betöltötték nyolcva-
nadik életévüket. 

Balázs György, aki tizenkét évig 
volt a település tanítója bemutatta 
azt a falufüzetet, mely összefoglalja 
Ége eseményeit, reményét fejezve 
ki, hogy a faluban még sok esemény, 
ünnep lesz, így további beszámo-
lókkal lehet majd bővíteni a kiad-
ványt. Ezt követően Czegő Zoltán 
mutatta be nagy sikerű, Katonabo-
gár című balladaregényét.

– Erdélyben, Székelyföldön az 
is politika, ha magyar gyerek szü-
letik, mint ahogy az is, ha valaki 
legyintve elhagyja szülőfaluját. 
Ez a könyv valahogy erről szólt – 
mondta az író.

A könyvbemutató után 
György Sándor kányádi és Lan-
tos Tamás Ferenc markóci pol-
gármester lépett színpadra, hogy 
hivatalos formába öntsék azt az 

együttműködést, ami eddig is 
megvolt Ége és a magyarországi 
Markóc között.

– Reméljük, e kapcsolaton 
keresztül Ége is egy kicsit nyit 
kifelé, bepillantást nyerve egy 
olyan falu életébe, amely ezelőtt 
pár évvel ugyanabban a helyzet-
ben volt, mint mi most, de most 
már jóval előttünk jár – jelen-
tette ki a kányádi polgármester, 

örömének adva hangot, hogy a 
kis közösségek mozdulnak meg 
először és próbálnak lentről fel-
felé építkezni.

Lantos Tamás Ferenc megje-
gyezte, lehet, hogy infrastruktu-
rálisan előrébb járnak, de abban 
is, hogy miként lehet „lerontani” 
egy falut, ezért most éppen azt 
szeretnék újraépíteni, amit már 
elveszítettek.

– Sok tanulnivalónk van a 
múltból, ami jó volt, azt szeret-
nénk visszamenekíteni magunk-
hoz, hogy lehessen látni, hogy kik 
is vagyunk valójában – mondta 
a markóci polgármester mielőtt 
aláírták a szerződést.

Az égei találkozót, amely este 
bállal zárult az RMDSZ és a 
Communitas Alapítvány támo-
gatta.

EgyszErű pApot is MEgillEthEt A KöszönEt E forMájA

István atyára emlékeztek Lengyelfalván
hajdó istvánra emlékeztek teg-
nap székelylengyelfalván. Az 
egykori főesperes-plébános 
halálának egyéves évforduló-
ján szobrot, valamint emlék-
szobát avattak és áldottak meg 
a felsőboldogfalvához tartozó 
településen.

Sz. Cs.

Hajdó István atyára em-
lékeztek halálának első 
évfordulóján tegnap a 

lengyelfalvi katolikus templom-
ban, az évfordulós szentmisét Ta-
más József  püspök celebrálta.

– Papi ténykedése folyamán 
lerobbant templomok, egyhá-
zi épületek nyertek új arcot, új 
templomok nőttek ki a földből, 
az imádság házává válva – mond-
ta megemlékező beszédében Bá-
lint Domokos egyházgondnok. 
Elhangzott, hogy nem misztifi-
kálási szándék vezérelt a szobor 
és az emlékszoba elkészítéséhez, 

hanem az elismerés, az érdemek, 
az emlékállítás jegyében próbál-
ták megvalósítani, mintegy ki-
tüntetve ezzel István atyát papi 
életének tartalmasságáért.

A Zavaczki Walter szob-
rászművész által készített mell-
szobor leleplezése előtt Bálint 
Domokos saját véleményének 
is hangot adott, miszerint ah-
hoz, hogy valakinek szobrot 
állíttassanak, nem kell könyv-
tárnyi könyvet írni, királynak, 
császárnak, államfőnek, hadve-
zérnek lenni, mert egy egyszerű, 
népszerű, hivatásáért élő falusi 
papot is megillethet a köszönet-
nek eme formája.

A tegnapi emlékezésen még 
elhangzott, István atyának há-
lával tartoznak a lengyelfalviak 
és mindazok a közösségek, ahol 
szolgálta a népét, hisz lelkiis-
meretes munkájával maradandó 
nyomot hagyott a rábízott hívek 
életében. Hálával tartoznak a lengyelfalviak István atyának. Emlékeztek és szobrot avattak fotó: szász csaba

György Sándor kányádi polgármester beszél a helyi kultúrházban. A falu hét legidősebb lakóját is felköszöntötték fotó: szász csaba
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Ballagás

Búcsúzik 
a Dr. Palló Imre

Művészeti Szakközépiskola 
XII. B. osztálya

A fényképeket 
A DáviD fotó 

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

Tel.: 0266–215 270
ELŐFIZETÉS

APRÓHIRDETÉS
REKLÁM

A GYÁSZJELENTÉS ÉS 
M E G E M L É K E Z É S
I N G Y E N E S

hirdetések

A június 29. és július 7. között 
tartott XVI. Szejke Szépteremtő 
Kaláka záróakkordjaként kiállí-
tás nyílt az elkészített munkák-
ból a székelyudvarhelyi műve-
lődési házban. A munkákat egy 
hétig lehet megtekinteni.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Pénteken 18 órakor nyitották 
meg a záró népművészeti 
kiállítást, ahol jelen voltak 

a tábor résztvevői, úgy a gyerekek, 
mind az oktatók és szervezők. 
Bunta Levente, Székelyudvarhely 
polgármestere örömét fejezte ki 
a munkák láttán. Mint elmond-
ta, még gyerekként adatott meg 
neki az a lehetőség, hogy hallgas-
sa a népművészet helyi nagyjait: 
Csergő Gizi nénit, Székely Lajos 
bácsit, vagy Kovács Piroska nénit. 
– Gyerekként megtanultam, hogy 
milyen megalkotni vésővel valami 

szépet. Fontos amivel foglalkoz-
tok, mivel ebben a rohanó világban 
a hagyományaink különböztetnek 
meg más népektől. Csodálatos, 
hogy megtapasztaljátok az alkotás 

örömeit. Meggyőződésem, hogy a 
tábor által többé váltatok – mond-
ta el a polgármester. 

A kiállításon rövid ízelítőt 
adtak a gyerekek a Szejkén tanul-

takból: saját költésű verset és da-
lokat szavaltak, énekeltek az egy-
begyűlteknek. Tifán Irén főszer-
vező mindenkinek megköszönte 
az együtt eltöltött napokat, majd 

egy-egy emléklapot nyújtott át a 
résztvevőknek. – Olyan gyöke-
rekbe kapaszkodva teremtettek 
hétköznapi használatú tárgyakat, 
amivel ma is együtt lehet élni. A 
gyerekek érdeklődése azt bizo-
nyítja, hogy nem aludt ki őseink 
szorgalmából gyúlt láng. A mi 
feladatunk életben tartani ezt – 
mondta a kiállításon a szervező.

–Összesen hat munkát állí-
tottak ki, amelyet én készítet-
tem. Faragtam, bútort festettem 
és nemezeltem. Sokat érdekes 
dolgot tanultam a táborban – 
mondta el Tóásó Albert Attila, 
székelyudvarhelyi táborlakó. 

A kalákán résztvevő csapat 
szombaton elutazott Csíkszeredá-
ba, az Ezer Székely Leány napjára. 

Az Udvarhelyszéki Népmű-
vészek Egyesülete által szervezett 
tábort Hargita Megye Tanácsa, 
Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala is támogatta. 

A munkákat egy hétig lehet megtekinteni

XVI. Szejke Szépteremtő kAlákA

Kiállítás nyílt a „szép teremtményekből”

társadalom

Körkép



EngEdélyEztE az EU az ingyEnEs CO2-kibO-
Csátási kvóták rEndszErénEk fOlytatását 

Lehet ingyen füstölni
Hozzájárult az Európai bizottság, hogy bulgária, Cseh-
ország és Románia a következő években is fenntart-
hassa azt a rendszert, amelyben ingyen ad úgynevezett 
szennyezési kvótát erőműveinek.

Hírösszefoglaló

Bulgária, Csehország és Románia megkapta az ingyenes 
szennyezési kvótára az Európai Bizottság beleegyezé-
sét. Magyarország és Lengyelország hasonló kérését is 

vizsgálják Brüsszelben. Ciprus, Észtország és Litvánia már 
korábban megkapta az engedélyt. A szennyezési kvóta a leve-
gőbe bocsátható szén-dioxid-mennyiséget jelenti.

Az uniós szabályozás szerint az EU-tagországokban 
a jövő évtől az erőművek is már csak a piacon vásárolhat-
nak szennyezési kvótát. Kivételt kérhetett ez alól a 2004-
ben és 2007-ben csatlakozott tagországok többsége. Azon 
országok, amelyek engedélyt kapnak az ingyenes kvótára, 
kötelesek a kvóták piaci értékének megfelelő beruházáso-
kat végrehajtani az energiahatékonyság növelésére, a kör-
nyezetszennyezés csökkentésre, az energia-infrastruktúra 
javítására.

Az ingyenes kvóták mennyisége évről évre folyamatosan 
csökken, és 2020-tól már egyetlen országgal sem kivételez-
hetnek az EU-ban. Ciprus, Észtország, Litvánia, Bulgária, 
Románia és Csehország az elkövetkező hét évben összesen 
még 268 millió tonna szén-dioxid kibocsátására jogosult.

Határidő tárgy Jogalap

Július 10-ig

Az Adótörvénykönyv 153. szakasza értelmében azon 
áfafizetőként bejegyzett személyek, akik nem lépték túl 
a mentességi határt és töröltetni kívánnák magukat az 
áfafizetőként bejegyzettek nyilvántartásából, benyújtják az 
erre vonatkozó nyilatkozatot, a 096-os űrlapot. 

Az Adótörvénykönyv 152-es szakaszának 
(7)-es bekezdése és az adóügynökség 
elnökének 2011/13-as rendelete. 

Július 16-ig 

A társadalombiztosítási járulékfizetésre kötelezett egyéni 
vállalkozók, csalási vállalkozások tagjai, engedélyezett 
magánszemélyek, szabadfoglalkozásúak, valamint azok a 
személyek, akik szerzői jogdíjból realizálnak jövedelmet, 
és akik jövedelmi adóját az egyszerűsített számviteli 
adatok alapján állapítják meg, benyújtják a biztosított 
jövedelemre vonatkozó nyilatkozatot, a 600-as űrlapot.

Az adóügynökség elnökének 2012/874-es 
és 2012/882-es rendeletei.

Július 20-ig

Azok az adófizetők, akik elektronikus szolgáltatásokat 
végeznek, benyújtják évnegyedre vonatkozóan elektroni-
kus formátumban a 301-es űrlapot (különleges áfaelszá-
molás).

Az Adótörvénykönyv 1524-es szakaszának 
(7)-es bekezdése. 

Július 25-ig

A szerzői jogdíjból, könyvvizsgálati, igazságügyi és 
bíróságon kívüli szakértői tevékenységből származó, vala-
mint ügynöki és polgári szerződés alapján realizált jövedel-
met kifizető jogi és magánszemélyek a megelőző hónapra 
vonatkozóan befizetik a visszatartott jövedelmi adót. 

Az Adótörvénykönyv 52-es szakaszának 
(3)-as bekezdése.

Azok az adófizetők, akik turisztikai célra bérbe adott 
szobák révén jövedelmet realizálnak, befizetik az adó 50 
százalékának az adóelőlegét. 

Az Adótörvénykönyv 621-es szakaszának 
(8)-as bekezdése.

Az adófizetők, jogi és magánszemélyek benyújtják az 
állami költségvetéssel szembeni kötelezettségeikre 
vonatkozó nyilatkozatot, a 100-as űrlapot, elektronikus 
formátumban.

Az Országos Adóügynökség elnöké-
nek 2008/101-es rendeletének 8-as 
melléklete.

Az Adótörvénykönyv 13-as szakaszában feltüntetett 
adófizetők közt létrehozott jogi személyiség nélküli társu-
lások benyújtják a megelőző évnegyedre vonatkozóan a 
bevételeknek és a kiadásoknak a társultak közti megosz-
lására vonatkozó nyilatkozatot, a 104-es űrlapot. 

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2008/101-es rendelete. 

A munkáltatói minőséggel rendelkező jogi és magánsze-
mélyek, valamint a munkáltatókkal asszimilált entitá-
sok benyújtják elektronikus formátumban a szociális 
hozzájárulásokra, a jövedelmi adóra és a biztosított 
személyek nyilvántartására vonatkozó 112-es űrlapot a 
megelőző hónapra vonatkozóan.

Az Adótörvénykönyv 29619-es 
szakaszának e) és f) bekezdése, valamint 
a 2010/1397-es kormányhatározat.

A közjegyzők benyújtják az ingatlantulajdon átruházásából 
származó jövedelem adójára vonatkozó nyilatkozatot, a 
208-as űrlapot elektronikus formátumban.  

Az Adótörvénykönyv 733-as szakasza és a 
pénzügyminiszter 2012/892-es rendelete.

Azok a magánszemélyek, akik Romániában kifejtett 
tevékenységükért külföldről részesülnek bérben, illetve 
Romániában akkreditált diplomáciai kirendeltségeknek 
és konzulátusoknak az alkalmazottjai, benyújtják a 
megelőző hónapra vonatkozóan a 224-es űrlapot 
(magánszemélyeknek Romániában kifejtett tevékenysé-
géért, de külföldről folyósított bér jellegű jövedelmeikre 
vonatkozó nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 60-as szakaszának 
(2)-es bekezdése és a 2007/2371-es 
pénzügyminiszteri rendelet.

Gazdaság

10. oldal |  2012. július 9., hétfő

Július havi 

> 1,1 millió eurót veszít el Románia 
az Európai Beruházási Bank hiteléből. 
Románia több mint 1,1 millió eurót veszít 
el az Európai Beruházási Banktól (EIB) 
felvett hiteléből, mivel egyes helyi önkor-
mányzatok nem szerződték le a pénzeket 
a megszabott, 2011. augusztus 31-es határ-
időig. A pénzt a helyi vízhálózat kiépítésére 
és fejlesztésére használhatják a helyi hatósá-
gok. Az összeg törléséről a kormány múlt 
csütörtöki ülésén határozott.

> Több mint egymilliárd dollárt buk-
tak egy hét alatt a leggazdagabbak. A rész-
vénypiacok az elmúlt egy hét során nem 

szerepeltek valami jól, ennek hatására pedig 
a világ leggazdagabbjai összesen 1,4 milliárd 
dollárt veszítettek vagyonukból néhány nap 
leforgása alatt – írja a Bloomberg. Európa 
leggazdagabbja, a spanyol Amancio Orte-
ga (képünkön) járt a legrosszabbul, akinek 
vagyona 2 milliárd dollárral apadt. A világ 
10 leggazdagabb embere közül 8 vagyona 
csökkenésével szembesült az elmúlt egy hét 
során. A Bloomberg listáján azonban Orte-
ga továbbra is a világ negyedik leggazdagabb 
embere. A jegybankok Európában és Kí-
nában történt kamatcsökkentései egyelőre 
nem sok lendületet adtak a globális piacok-
nak. Az EKB rekordalacsony szinre, 0,75 

százalékra csökkentette irányadó rátáját, míg 
a kínai jegybank egy hónapon belül második 
alkalommal hajtott végre kamatcsökkentést, 
miután a növekedési kilátások romlottak. 
Jack Ablin, a BMO Harris Privat Bank alap-
kezelője kiemelte, a piacok „elfáradtak”, egyre 
kevésbé reagálnak a monetáris stimulusokra. 
Carlos Slim, a mexikói milliárdos továbbra 
is a világ leggazdagabb embere, 72,1 milliárd 
dolláros nettó vagyonnal. Az elmúlt egy hét 
során az üzletember 314 millió dollárt bu-
kott. Bill Gates a második a listán Slim mö-
gött, akinek vagyona az elmúlt napok során 
321 millió dollárral lett kevesebb, miután a 
Microsoft-részvények árfolyama gyengült.hí
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Az ingyenes kvóták mennyisége évről évre folyamatosan csökken

a Hargita népe napilap és a 
Hargita Megyei közpénzügyi ve-
zérigazgatóság együttműködé-
sével nyújtott szolgáltatás ke-
retében közöljük az e hónapban 
esedékes adóbevallások és 
nyilatkozatok benyújtásának, 
illetve egyes befizetési kötele-
zettségek teljesítésének utol-
só időpontját. Félévzárásról 
lévén szó, a szokásosnál több 
nyilatkozatot kell benyújtani, s 
ennek okán indokolt a nagyobb 
ráfigyelés. A június 25-én meg-
jelent 2012/879-es pénzügymi-
niszteri rendelettel jóváhagyták 

a gazdasági szereplők 2012. 
június 30-i számviteli-jelentési 
rendszerét. Ennek a rendelet-
nek az előírásai azokra a sze-
mélyekre vonatkoznak, akik a 
2009/3055-ös miniszteri rende-
lettel jóváhagyott Unió-konform 
számviteli szabályzókat alkal-
mazzák, ugyanakkor a megelő-
ző pénzügyi félévben 151 190 
lejnél nagyobb üzleti forgalmat 
jegyeztek. Emlékeztetnénk arra 
is, hogy nem kell számviteli je-
lentést készíteniük azoknak a 
gazdasági szereplőknek, akik 
létrehozásuk időpontjától 2012. 

június 30-ig nem tevékenyked-
tek, továbbá azoknak sem, akik 
2012. első félévében ideiglene-
sen inaktívak voltak, valamint 
azoknak, amelyek a 2012-es 
esztendő folyamán jöttek létre. 
Úgyszintén mentesülnek a szó-
ban forgó kötelezettség alól azok 
a jogi személyiségi entitások is, 
amelyek a törvénynek megfele-
lően felszámolás alatt állnak. Az 
érintett vállalkozásoknak ezek 
szerint tekintettel kell lenniük 
a számviteli jelentés elkészíté-
sénél a 2012/879-es miniszteri 
rendelet előírásaira. 



> Egyre inkább lassul a világgazda-
sági aktivitás. Meredeken csökkent a 
múlt hónapban a világgazdaság legátfo-
góbb aktivitási mérőszáma, amely immár 
1 százalékot épphogy meghaladó éves 
globális növekedési ütemet jelez – kö-
zölte az egyik vezető befektetési csoport 
az általa összeállított globális összágazati 
beszerzési menedzserindex (BMI) alap-
ján. A JP Morgan bankcsoport csütör-
tökön Londonban ismertetett kimutatá-
sában közölte, hogy az általa kiszámított 
összágazati kibocsátási mutató a múlt hó-
napban 1,8 ponttal 50,3 pontra csökkent. 
A ház szakelemzőinek számítási modellje 

szerint az idei második negyedév globális 
BMI-mutatóinak átlaga 1,7 százalékos 
éves szintre átszámított világgazdasági 
növekedésnek felel meg. A bankcsoport 
elemzői ugyanakkor közölték, hogy 
az általuk kiszámolt összesített júniusi 
BMI-mutató már csak 1,1 százalékos éves 
világgazdasági növekedési ütemet jelez 
előre, ami miatt megkérdőjeleződik a ház 
azon prognózisa, amely szerint a mosta-
ni, harmadik negyedévben 1,9 százalékra 
gyorsul vissza a globális GDP-növekedés. 
A globális növekedési kilátások más nagy 
londoni házak megítélése szerint is egyre 
borúsabbak. 
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TöbbeT fizeTnek az euróban eladósodoTTak

Történelmi 
mélyponton a lej

Nem egészen egy hónappal ezelőtt egyes pénzpiaci elem-
zők ama felvetését, miszerint a lej–euró árfolyam elérheti 
akár a 4,5 lejt is, Mugur Isărescu, a jegybank elnöke fe-
lesleges vészharangkongatásnak tartotta. Elismerte ugyan, 
hogy a nemzetközi pénzpiacokon idegesség, bizonytalanság 
uralkodik, de a lej viszonylag stabil, a jegybanknak pedig 
megvannak a maga eszközei az árfolyam alakulásának be-
folyásolására. Hozzáfűzte azt is, hogy a 4,5 lejes „jóslatok” 
már-már a rémhírterjesztés határán mozognak...

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

A„rémhírek” sajnos beigazolódtak: pénteken a Román 
Nemzeti Bank által közölt hivatalos árfolyam 4,5142 
lej/euró volt, és ez történelmi mélypontot jelent (egyéb-

ként ma is ez az árfolyam érvényes). Ugyancsak kedvezőtlenül 
alakult a dollár/lej, a svájci frank/lej stb. árfolyama is. Az arany 
pedig egyetlen hét leforgása alatt grammonként 6 lejjel drágult. 

A lej–euró árfolyam alakulása érdekesnek bizonyult: júni-
us folyamán ingadozott, néha jelét adta némi „erőre kapásnak”, 
majd a múlt hét első napjaitól megkezdte látványos és aggasztó 
mélyrepülését. Szerdán meghaladta a 4,77 lejt, csütörtökön pe-
dig megközelítette a 4,80 lejt (4,4796 lej/euró volt), majd pénte-
ken bekövetkezett az újabb mélyrepülési csúcs. A lej a bolgár, a 
magyar, a lengyel és a cseh nemzeti pénznemekhez viszonyítva 
is elerőtlenedett. Mindez arra enged következtetni, hogy a hazai 
pénznem árfolyamának alakulásában megvolt a maguk szerepük 
a belpolitikai „hangzatos” eseményeknek is, azokra a nemzetkö-
zi pénzpiac igen érzékenyen reagált. Florin Georgescu pénzügy-
miniszter szerdai sajtóértekezletén megpróbálta minimalizálni a 
hazai pénzpiaci helyzetet, arra hivatkozott, hogy a költségvetési 
bevételek kedvezően alakultak, az ország gazdasági helyzete sta-
bilnak mondható, az árfolyam alakulása pedig kizárólag a nem-
zetközi pénzpiaci bizonytalanságokkal magyarázható. Annak 
értékelése pedig egyébként is a jegybank illetékességébe tarto-
zik – válaszolt ingerülten egy újságírói kérdésre. Menet közben 
azonban változott a kormányzati szemléletmód-viszonyulás is, 
ezt lehet feltételezni Victor Ponta kormányfő szombati ama ki-
jelentéséből, miszerint „aggasztó a lej–euró árfolyam”. 

Kétségtelen, hogy a jelenlegi árfolyam amennyiben tartós-
nak bizonyul, komoly gondokat okozhat: megdrágulhatnak az 
importáruk, főleg azok, amelyek árait amúgy is euróban jelölik 
meg (például a személygépkocsik, a mobiltelefon-szolgáltatások 
stb., de akár az üzemanyagok is, mert a lej–dollár árfolyam is 
kedvezőtlenül alakult), növekedhet a hátralékos hitelállomány, 
az államadósság törlesztése pedig nagyobb terhet jelenthet a 
költségvetés, de tágabb értelemben és közvetve az adófizetők 
számára is. Románia államadóssága 50 milliárd euró körül van, 
annak kamatköltségei pedig 2,5 milliárd eurót tesznek ki. Egy 
virtuális számítás szerint amennyiben az árfolyam 4,49 lej/euró 
közelében marad, a finanszírozás költségei 6 százalékról 7 száza-
lékra emelkedhetnek, ami a kamatköltségek éves viszonylatában 
500 millió eurós „drágítást” jelent, azaz napi több mint 1 millió 
eurót. Ugyanakkor fokozódhat az ország hitelkockázata, romol-
hat fizetésképességi besorolása. 

Gondok jelentkezhetnek a lakossági valuta alapú hitelek 
határidőre történő törlesztése tekintetében is. Május folyamán 
több mint 1,6 milliárd lejjel gyarapodott a hátralékos hitelál-
lomány, annak részaránya az összhitelállományban elérte a 8,9 
százalékot (március végén még 8,5 százalék volt), de akkor még 
az árfolyam 4,48 lej/euró alatt volt.

Határidő Tárgy Jogalap

Július 25-ig

Az Adótörvénykönyv 153-as szakasza értelmében 
áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják a megelőző 
félévre vonatkozóan elektronikus formátumban a 300-as 
űrlapot (áfaelszámolás).

Az Adótörvénykönyv 1562-es szakaszának 
(1)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/183-as rendelete.

A 301-es űrlap (különleges áfaelszámolás) kitöltési útmu-
tatójában feltüntetett személyek benyújtják a megelőző 
hónapra vonatkozóan elektronikus formátumban ezt az 
űrlapot.

Az Adótörvénykönyv 1563-as szakaszának 
(2)-es bekezdése és az Országos Adóügy-
nökség elnökének 2011/30-as rendelete.

Az Adótörvénykönyv 153-as vagy 1531-es szakasza 
értelmében áfafizetőként bejegyzett személyek benyújtják 
a megelőző hónapra vonatkozóan a 390 VIES űrlapot 
(az európai közösségen belüli javak szállítására vagy 
megvásárlására és szolgáltatásokra vonatkozó összegző 
nyilatkozat).

Az Adótörvénykönyv 1564-es szakasza 
és az Országos Adóügynökség elnökének 
2010/76-os rendelete.

A Romániában áfafizetőként bejegyzett személyek 
benyújtják a megelőző hónapra vonatkozóan elekt-
ronikus formátumban a 394-es űrlapot (a Romániában 
áfafizetőként bejegyzett személyeknek, illetve 
személyektől Románia területén történő áruértékesítésre, 
szolgáltatásokra és javak vásárlására vonatkozó tájékoz-
tató nyilatkozat.

Az Országos Adóügynökség elnökének 
2011/3596-os rendelete.
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Női és férfikézilabda

Magyar–román párharc is lehet

kisorsolták a női és a férfikézilab-
da bajnokok ligája csoportbeosz-
tását. a férfiaknál a román bajnok 
konstancai HCM amennyiben si-
kerrel veszi a selejtező kört, akkor 
a magyar bajnok Mkb Veszprém-
mel kerülhet azonos csoportba. a 
nőknél a Győri ETO kerülhet a ko-
lozsvári U-val azonos kvartettbe.

Pénteki sorsolásán az európai 
szövetség (EHF) a legutóbbi 
kiírásban nyolcaddöntőig ju-

tott MKB Veszprém a Kiel mellett 
idén a németekkel döntőző spanyol 
Atlético Madridot, valamint a svéd 
Sävehofot, a szlovén Celjét és a 3-as 
selejtezőcsoport győztesét kapta el-
lenfélül a B csoportban. A hatodik 
résztvevő a Konstancai HCM, a szlo-
vák Tatran Presov (Eperjes), az izraeli 
Maccabi Srugo Rishon Lezion és az 
olasz SSV Loacker Bozen együttesei 
közül kerül majd ki.

A szegediek a D jelű hatosba 
kerültek, amelyben a Barcelona 
mellett a horvát Croatia Zagreb, a 
svájci Schaffhausen, a német Füchse 
Berlin, valamint a török Besiktas és 
a fehérorosz Dinamo Minszk selej-
tezős párharcának győztese lesz a 
riválisuk. A főtábla küzdelmei szep-
tember 26-án kezdődnek és február 
24-én zárulnak le. A csoportokból 
az első négy-négy helyezett jut be a 
nyolcaddöntőbe.

A főtábla csoportbeosztása: 
A csoport: Montpellier (francia), 

Csehovszki Medvegyi (orosz), SG 
Flensburg-Handewitt (német), 
Ademar Leon (spanyol), 1. se-
lejtező csoport győztese, szabad-
kártyás csoport győztese; B cso-
port: Veszprém, THW Kiel (né-
met), Atlético Madrid (spanyol), 
Sävehof (svéd), Celje (szlovén), 
a 3-as selejtezőcsoport győztese; 
C csoport: AG Kobenhavn (dán), 
Gorenje Velenje (szlovén), Kielce 
(lengyel), Chambery (francia), 
St. Petersburg HC (orosz), a 2-es 
selejtező csoport győztese; D cso-
port: Szeged, FC Barcelona (spa-
nyol), Croatia Zagreb (horvát), 
Schaffhausen (svájci), Füchse 
Berlin (német), Besiktas (török)/
Dinamo Minszk (fehérorosz),

Összekerülhet
a Győr a kolozsvárral
A legutóbb ezüstérmes Győri 

Audi ETO KC a szlovén Krim 
Ljubljana, illetve a horvát HC 
Podravka együttesével, valamint 
egy selejtezőből érkező gárdával 
találkozik a női kézilabda Bajno-
kok Ligája főtábláján. A negyedik 
csatlakozó a 3. számú selejtező 
csoportból kerül ki, itt a Kolozs-
vári U-Jolidon, az orosz Rosztov-
Don, a szerb Zajecar és a török 
Muratpasa harcol majd a tovább-
jutásért.

A sorozatban érdekelt másik 
magyar csapat, a Kupagyőztesek 
Európa Kupája legutóbbi két ki-

írását megnyerő FTC már ked-
den megkapta selejtezős ellenfe-
lét, a szlovák Iuventa Michalovce 
együttesét. A Fradi amennyiben 
megnyeri a párharcot, a főtáb-
lán a norvég Larvik, az orosz 
Dinamo Volgográd, illetve a svéd 
Sävehof lesznek az ellenfelei a C 
csoportban.

A román bajnok Oltchim a dán 
Randersszel, az osztrák Hypóval és 
a 2. selejtező csoport győztesével 
került azonos csoportba.

A főtábla küzdelmei október 
13-án kezdődnek. A csoportok 
első két helyezettje jut a negyed-
döntőbe, ahol a nyolc együttest 
két négyes csoportba sorsolják. A 
csoportgyőztesek, illetve a máso-
dik helyezettek jutnak az elődön-
tőbe. A finálé első összecsapását 
május 4-én vagy 5-én, a visszavá-
gót 11-én vagy 12-én rendezik.

A főtábla csoportjai: A cso-
port: Oltchim Râmnicu Vâlcea, 
Randers (dán), Hypo NÖ 
(osztrák), a 2. selejtező csoport 
győztese; B csoport: Győr, Krim 
Ljubljana (szlovén), Podravka 
Vegeta (horvát), a 3. selejtező cso-
port győztese; C csoport: Larvik 
(norvég), Dinamo Volgográd 
(orosz), Sävehof (svéd), a 4. se-
lejtező csoport győztese; D cso-
port: Buducnost (montenegrói), 
Thüringer HC (német), szabad-
kártyás mérkőzés győztese, az 1. 
selejtező csoport győztese.

> SZKC. Az elmúlt idényben a Szé-
kelyudvarhelyi KC-t a tabellán a CS Caraş-
Severin és a CSU Suceava követte. A soron 
következő szezonban is számolni kell velük, 
valószínűleg ők is beleszólhatnak a dobo-
gós helyekbe. A bajnok Konstancai HCM 
és a Bákói Ştiinţa játékosmozgásairól már 
írtunk. Ezúttal a Nemzeti Liga negyedik és 
ötödik helyen zárt gárdáit vizsgáltuk meg. 
Náluk már nem volt akkora változás. Ér-
dekesség, hogy mind a CS Caraş-Severin, 
mind a CSU Suceava ezen a héten már 
elkezdte a felkészülési időszakot. Előb-
biek Resicabányán gyülekeztek, Aihan 
Omer 15-ös kerettel számol egyelőre, 

amelyből hiányoznak a rutinos játékosok. 
Eremia Păriianu, Adrian Petrea és Florin 
Cuciula egészségügyi okok miatt később 
csatlakoznak a többiekhez. Két kapus ér-
kezett a gárdához: Iulian Andrei a CSU 
Suceavától, Marocico Emilian a Dinamó-
tól. Még egy beállót szeretnének igazolni. 
A CSU Suceava 14 kézilabdázóval kezdte 
el a felkészülést. Egyelőre nincsenek újon-
nan érkezettek, Leonard Bibirig és szakmai 
stábja a napokban próbál új igazolásokat az 
együtteshez hozni. A felkészülési időszak 
első felét hazai környezetben töltik, majd 
tornákon hangolnak a bajnokságra. Részt 
vesznek a Székelyudvarhely Kupán is.

> Öttusa. Kasza Róbert ezüst-, Deme-
ter Bence pedig bronzérmet nyert a szófiai 
öttusa-Európa-bajnokság szombati hagyo-
mányos férfiversenyében, melyben a Ka-
sza, Demeter, Marosi Ádám összeállítású 
csapat második lett. Jól szerepelt a májusi, 
római világbajnokságon kulcscsonttörést 
szenvedett, azóta felépült Tibolya Péter 
is, aki egyéni indulóként a hatodik helyen 
zárta a versenyt. Két szám után még a bő 
élcsoportban állt, de balszerencsés lovaglása 
miatt jelentősen visszacsúszott a Kaszához 
hasonlóan a londoni olimpiára készülő 
Marosi Ádám, majd a harmincadik helyről 
zárkózott vissza a huszadikra a lövészetes 

futásban. A magyar csapat – a nemzetközi 
szövetség honlapja alapján – az orosz mögött 
végzett másodikként, míg a dobogó harma-
dik fokára a csehek állhattak fel. Egyéniben 
az olasz Riccardo De Luca győzött.

> Hollandia. Louis van Gaalt nevez-
ték ki pénteken a holland labdarúgó-vá-
logatott szövetségi kapitányává. A holland 
szövetség közlése szerint az új tréner au-
gusztus 1-jétől a 2014-es brazíliai világ-
bajnokság végéig irányítja majd a nemzeti 
együttest. Elődje, Bert van Marwijk múlt 
csütörtökön mondott le posztjáról a siker-
telen Európa-bajnoki szereplés után.hí
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Az Oltchim és a Győri ETO is beerősített a következő idényre. Mindkét csapat célja a BL-trófea elhódítása
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Elrajtolt a labdarúgó Európa liga 
2012/2013-as idénye az első se-
lejtező kör mérkőzéseivel. az 
első fordulóban két magyar csa-
pat lépett pályára: a Honvéd és az 
MTk. Előbbi idegenben nyert, míg 
utóbbi hazai környezetben döntet-
lent ért el.

ABudapest Honvéd 1–0-s 
győzelmet aratott az albán 
Flamurtari Vlore otthoná-

ban a labdarúgó Európa Liga-selej-
tező 1. fordulójának első, csütörtöki 
mérkőzésén, így kedvező helyzetből 
várhatja a visszavágót. Az első félidő-
ben mindkét együttes próbálkozott 
a gólszerzéssel, ami aztán Vernes Ri-
chárd révén a második játékrész leg-
elején a Honvédnak sikerült. A ma-
gyar csapat ezután kitartóan védte 
előnyét, s meg is tartotta a lefújásig. 
A visszavágót csütörtökön rendezik 
a Bozsik Stadionban, a párharc győz-
tese az orosz Anzsi Mahacskalával 
találkozik a következő fordulóban.

Az MTK-nak már nem jött össze 
a győzelem a felvidéki FK Senicával. 
A kék-fehérek a 30. percben Lázok 
góljával szereztek vezetést, majd az 
58. percben emberhátrányba kerül-
tek Kálnoki Kis kiállítása miatt, s 
rá két percre megszületett a szlovák 
egyenlítés is Blackburn révén. Kan-
ta a 66. percben 11-est hibázott. 

A visszavágót szintén csütörtökön 
rendezik Szlovákiában, a párharc to-
vábbjutója az előző szezonban Baj-
nokok Ligája-negyeddöntős ciprusi 
APOEL csapatával találkozik.

Eredmények, 1. forduló: MTK 
Budapest – FK Senica (szlováki-
ai) 1–1 (1–0) /Lázok (30.), illet-
ve Blackburn (58.)/; Flamurtari 
Vlore (albán) – Budapest Honvéd 
FC 0–1 (0–0) /Vernes (46.)/. Az 
első körben nem volt érdekelt ro-
mán csapat.

a sport TV-n a bl
A következő szezontól kezdve 

három éven át a Sport TV közve-
títi a labdarúgó Bajnokok Ligája 
legizgalmasabb keddi mérkőzéseit 
és döntőjét. A közlemény szerint 
az európai szövetség (UEFA) és a 
társaság közötti szerződés értelmé-
ben 2012. július 1-jétől 2015. jú-
nius 30-ig a Sport Televíziót illeti 
meg a keddi első választás, illetve 
itt lesz látható az időszak három 
BL- és európai Szuperkupa-döntő-
je. A megállapodás értelmében az 
említett mérkőzéseken túl a Sport 
Televízió műsorára tűzheti a játék-
nap összefoglalóját, hétvégén pe-
dig az európai csúcsfutball aktuális 
eseményeit összegző, sztárinter-
júkat is sugárzó Bajnokok Ligája 
magazinnal jelentkezik.

EUrópa liGa

Nyert a Honvéd,
ikszelt az MTK

Serena Williams ötödszörre

Serena Williams három játsz-
mában legyőzte szombaton 
a lengyel Agnieszka Rad-

wanskát a 19,9 millió euró összdí-
jazású angol nyílt teniszbajnokság 
női egyesének döntőjében, ezzel 
– 2002, 2003, 2009 és 2010 után – 
ötödször nyerte meg a wimbledoni 
tornát. Az összecsapás 2 óra 2 percig 
tartott. Az amerikai klasszis tenisz-
játékos 14. Grand Slam-diadalát és 
42. WTA-tornagyőzelmét aratta 
egyesben. Az első, 36 perces játsz-
mában a tengerentúli teniszező 
5:0-ra elhúzott, valósággal leütötte 
a pályáról Radwanskát, aki pályafu-
tása első GS-fináléját játszotta Lon-
donban. A 49 percig tartó második 
szett kezdetben hasonlóan alakult, 

mint a nyitó felvonás, de másképp 
végződött. A volt világelső 4:1-es 
vezetéshez jutott, s ekkor úgy tűnt, 
villámgyors diadalt arat. Radwanska 
azonban, aki kisebb megfázással 
bajlódott, nem adta meg magát, vá-
ratlanul magához tért, és kiegyenlí-
tett. A 37 perces, mindent eldöntő 
utolsó játszmában 2:2-ig fej fej mel-
lett haladt a két teniszező, ám ezt 
követően Serena bekeményített, és 
hozta a meccset. Beszédes adat az 
All England Club centerpályáján 
lebonyolított meccsről: a lengyel-
nek 13 nyerő ütése volt, az amerika-
inak pedig 58!

Eredmény: Serena Williams 
(amerikai, 6.) – Agnieszka Rad-
wanska (lengyel, 3.) 6:1, 5:7, 6:2.



lakás

ELADÓ új családi ház 5 ár telekkel 
Csíkzsögödben. Ár megegyezés alapján. 
Érdeklődni a 0741–733568-as telefon-
számon. (22143)

ELADÓ I. osztályú, IV. emeleti, tégla 
tömbházlakás a Tudor negyedben. Saját 
hőközpont, termopán nyílászárók. Tele-
fon: 0744–800774. (22201)

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 családi ház 35 ár 
gyümölcsössel, igényeseknek vagy ala-
pítványnak. 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, hőszigetelt tömb-
házlakás a rendőrséggel szemben. Tele-
fon: 0744–339894. (22218)

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

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

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

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

ELADÓ I. emeleti garzonlakás a Hu-
nyadi János utcában. Ára: 20 ezer euró. 
Telefon: 0766–673001. (22116)

ELADÓ Csíkszentléleken 150 m2 
alapterületű (manzárdos), frissen épített 
családi ház, 14 ár beltelekkel. Telefon: 
0741–101080, 0722–500528.

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

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

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Tele-
fon: 0745–079586. (22187)

ELADÓ családi ház Kászonjakab-
falván nagyon jó állapotban, melléképü-
let, csűr, szín 10 áron. Telefon: 0722–
997072. (22205)  

KERESEK 3 szobás albérletet hosszú 
távra lehetőleg saját hőközponttal. Tele-
fon: 0743–689952. (22215)

KIADÓ kétágyas szoba Costi neşti-
en, akár pótággyal is, közel a tengerpart-
hoz. Telefon: 0744–610192.

telek

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)

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

jármű

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

ELADÓ 2002-es évjáratú Opel Vectra 
B, Euro 4-es, 1,6-os 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 RAR-t. Ára 2950 euró. Telefon: 
0724–175640, 0729–257421.

ELADÓ 2002-es évjáratú VW Golf 
kombi, Euro 4-es, 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 RAR-t. Ára 3000 euró. 
Telefon: 0724–175640, 0729–257421.

vegyes

Szilágyi Erzsébet bírósági végrehaj-
tó 2012. július 17-én 12 órakor árverés-
re bocsátja a Bodor József tulajdonát 
képező gyimesközéploki házat és 2973 
m2-es telket (630-as házszám). Két 
vásárló esetén a kedvezőbb ajánlattal 
megszerezhető az ingatlan. Érdeklődni 
a végrehajtó székhelyén: Csíkszereda, 
N. Bălcescu utca 2/12. szám. Telefon: 
0266–314956.

ELADÓ: DT 1010 traktor, 2,40 m-es 
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 100-140 kg 
közötti disznó. Telefon: 0740–205365.

Szamosújváron készült faragott 
ebédlőbútor igényesnek ELADÓ. Telefon: 
0721–756116.

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

ELADÓK kocker spaniel kis ku tyák. 
Telefon: 0753–855114, 0749–608581, 
0266–332320.

ELADÓ 300 m2-es, európai uniós 
engedéllyel rendelkező hűtőház. Telefon: 
0748–119888. (22167)

ELADÓK: kalapácsmalom, famaró, 
gyalupad, kézi asztalosszerszámok, 
patefonlemezek, lábbal hajtós köszörű, 
bécsi koncertzongora. Telefon: 0266–
316021, 0752–061951.

állás

Úz-völgyi 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 ezer Ft + szál-
lást adunk mellé. Jelentkezni a követ-
kező telefonon: 0036–70–3652679.

Magyarországi cég térkő lera kás-
hoz értő kőműveseket (2-3 személyt) 
KERES budapesti munkapontra, vala-
mint ácsokat a lenti munkapontra. Te-
lefon: 0744–769983 9–20 óra között. 
(22193)

Elárusítót ALKALMAZUNK élelmi-
szerüzletbe. Telefon: 0722–598453. 

szolgáltatás

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

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

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: RO54RNCB0152100800680001, 
CEC: RO38CECEHR0108RON0339957

megemlékezés

Ez a nap az emlékezés napja,
érted imádkozunk halkan zokogva.
Nyugodj csendesen, 
legyen békés álmod,
ezért imádkozik a családod.

Fájó szívvel emlékezünk 2011. 
július 11-re,

RUSZUJ ROZÁLIA

halálának első évfordulóján. A meg-
emlékező szentmise július 10-én este 
6 órakor lesz a csíkpálfalvi templom-
ban. Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! Szerettei – Csíkpálfalva. 
(22212)

elhalálozás

Szívünk mélységes fájdalmá-
val, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a drága jó 
édesanya, anyós, nagymama, déd-
nagymama, rokon és szomszéd,

BELECA LEONTINA

életének 86. évében 2012. július 
6-án türelemmel viselt betegség 
után szerető szíve megszűnt 
dobogni. Drága halottunkat ma 
13 órakor helyezzük örök nyu-
galomra a csíkszeredai Kalász 
negyedi ravatalozóból a helyi 
temetőbe. Szívünkben hálával 
és szeretettel búcsúzik fia, Albu 
Dimitrie és családja.

Hirdetések2012. júLius 9., hétfő  | 13. oLdaL 

AZ IN-COM EURO 
ÜZLETEIBEN KAPHATÓ:

 KORPA – 20 KG  
16 LEJÉRT;

 KUKORICA-  
TAKARMÁNY– 40 KG  

40 LEJÉRT.

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.

KIADÓK irodáknak, 
tantermeknek, konferen-
ciateremnek, raktárnak, 
cégek, illetve civilszer-
vezetek székhelyeinek al-
kalmas helyiségek a csík-
szeredai Szakszervezetek 
Művelődési Házában.

Információ, kapcsolatfel-
vétel a 0744–503480-as te-
lefonszámon.

Hargita Megye Tanácsa
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye székhellyel – 

közzéteszi Hargita megye területrendezési tervének 
munkapéldányát és a hozzá tartozó környezetvédelmi jelentést.

A fenti dokumentumokat az érdeklődők tanulmányozhatják a 
APM Harghita címén – Csíkszereda, Márton Áron u. 43. – és az 
ARPM Szeben székhelyén – Szeben, Hipodromului u. 2A hétköz-
napokon 8–16 óra között, továbbá a www.hargitamegye.ro hon-
lapon. Az érdeklődők elküldhetik észrevételeiket a fent nevezett 
cégek székhelyére, illetve az office@hargitamegye.ro e-mail címre 
vagy a http://arpmsb.anpm.ro honlapra legkésőbb 2012. augusz-
tus 24-ig.

A ROMGAZ Rt. MEDGYESI ALEGYSÉGE, 
melynek székhelye Medgyes, Állomás utca 5. szám, Szeben megye 

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a következő tervekre:
 34 Kisgalambfalva földgázszonda létesítéséhez szükséges előkészületi 

munkálatok, fúrás, valamint termelési vizsgálata Kisgalambfalva kültelkén; 
 171 Chedea földgázszonda felszíni technológiai berendezése Szent-

áb rahám község kültelkében;
 a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alap-

ján 2012. június 26-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környe-
zeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargi-
ta Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton 
Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8.30–16.30 óra között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés 
megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez (fax. 0266–310040).

HA ÖN
ízületi fájdalmaktól, visszérgyulladástól szenved, zúzódások és gipsz-
levétel utáni fájdalmak kínozzák, vagy nem tud szabadulni a kínzó 
pikkelysömörtől, akkor nézze meg weboldalunkat bővebb informá-
cióért. Ezenkívül, ha a bőre leégett vagy leforrázta magát, esetleg 
narancsbőre van, akkor is kínálunk megoldást a hatásos GYÓGY-
NÖVÉNYES BIOKRÉM CSALÁDUNKKAL.

Részletes információ: www.sigfridazegeszsegert.com
Termékinformáció, kapcsolatfelvétel a következő telefonszá-

mon: 0746–174412.
JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁN A FAMILY BUSINESS Kft.!

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

Előfizetési áraink
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

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

Ügyfélszolgálati irodánk: 

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

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



Gólerős kanadai hátvédet iga-
zolt a Brassói Corona jégko-
rongcsapata, Rory Rawlyk egy 
év kihagyást követően köt újra 
korcsolyát a barcaságiak ked-
véért. A kanadai hokis utoljára 
a német másodosztályban ját-
szott, de megfordult több ameri-
kai ligában is.

Hamar megtalálta a Bras-
sói Corona Milan Varga 
utódját, a HSC Csíksze-

redába igazolt szlovák hátvéd helyé-
re egy szintén gólerős védőt, Rory 
Rawlykot szerződtették a barcasá-
giak. Az Edmontonban született 
28 éves hátvéd a kanadai WHL-
ben 2003-ig, majd az AHL-es (az 
NHL után a második legerősebb 
észak-amerikai liga) Hartfordnál 
és ennek ECHL-es farmcsapatánál 
töltött el három idényt. 2006-ban 
rövid svédországi kitérőt követően 
Észak-Amerikában hokizott, majd a 
német másod- és harmadosztályban 
játszott, utoljára a Bundesliga2-ben 
szereplő Lausitzer Füchse csapatát 

erősítette a 2010/2011-es idény-
ben, ahol 43 mérkőzésen 26 pontot 
(14 gól és 12 assziszt) termelt. Az 
elmúlt szezonban nem játszott. A 
hokist Greg Lundqvist edző kérésé-
re szerződtette a Brassói Corona.

Rawlyk a harmadik légiós, akit a 
2012/2013-as idényre szerződtetett 
a brassói csapat. Greg Lindqvist ér-
kezésekor magával hozta a Miskolci 
Jegesmedvéktől Joshua Bonart, őt 
a korábban a Ferencvárosban sze-
replő Juhamatti Hietamaki követte. 
A Corona belföldről is erősített, a 
HSC Csíkszeredától Petres Tiva-
dar és Virág Csanád igazolt a Cenk 
alatti városba.

Az átigazolások tekintetében a 
Miskolci Jegesmedvék csapata volt 
a legaktívabb, a MOL Liga ezüstér-
mese a kanadai Yashar Farmanara, 
Tyler Czuba és Clinton Atkinson 
mellett megszerezte a Briancontól 
Szirányi Bencét, Wéber Zsoltot a 
Fraditól, Hegyi Ádámot a Dab.
Doclertől, valamint Láda Balázs 
is visszaigazolt a Sapa Fehérvár 
AV19-től.

Két, a hazai ralibajnokságban 
versenyző pilóta is a dobogón 
zárt az Intercontinental Rally 
Challenge (IRC) hetedik futa-
mán. A Production-kupában 
Szabó Gergő a második, Marco 
Tempestini a harmadik helyen 
zárt, utóbbi a táblázaton két 
pontra közelítette meg a listave-
zető osztrák Andreas Aignert. A 
sorozat a Szeben Ralival folyta-
tódik július 20-án és 21-én.

Két, a hazai bajnokságban 
szereplő pilóta vett részt az 
elmúlt hétvégén rendezett 

IRC-futamon, és mindketten a do-
bogón végeztek kategóriájukban. A 
San Marino Rali az Intercontinental 
Rally Challenge hetedik állomása 
volt, a 13 futamos bajnokság követ-
kező versenyét Szebenben rendezik 
tizenegy nap múlva. San Marinóban 
több magyar páros is rajthoz állt, és 
remekül szerepeltek.

A román bajnokság résztvevői 
közül Szabó Gergő (Mitsubishi 
Lancer EVO 10) a hatodik helyen 
zárt, Marco Tempestini (Subaru 
Impreza R4) a hetedik lett, a Pro-
duction-kupában a magyar a má-
sodik, az olasz a harmadik lett. 
Tempestini dobogós helyének kö-
szönhetően a kupában két pontra 
közelítette meg az osztrák Andrea 
Aignert, az olasznak jelenleg 48 
pontja van.

Népes volt a magyar résztvevők 
száma San Marinóban, és nem is 
szerepeltek rosszul. Puskádi János 
(Škoda Fabia S2000) a 8., Bujdos 
Miklós a 10., Szíjj Zsolt (mindketten 
Mitsubishi Lancer EVO 9) a 16. lett 
a viadalt befejező húsz párosból. A 
magyarok közül Szabó Zoltán (Mi-

tsubishi Lancer EVO 9) a hetedik 
szelektíven állt ki.

A San Marino Rali pontszer
zői: 1. Giandomenico Basso (Ford 
Fiesta RRC), 2. Andreas Mikkelsen, 
3. Umberto Scandola, 4. Sepp 
Wiegand (mind Škoda Fabia 
S2000), 5. Jarkko Nikara (Subaru 
Impreza R4), 6. Szabó Gergő, 7. 
Marco Tempestini, 8. Puskádi János, 
9. Gabriele Noberasco (Mitsubishi 
Lancer EVO9, 10. Bujdos Miklós. 
Összetettben Mikkelsen vezet 107 
ponttal a 83 pontos Jan Kopecký és 
a 68 pontos Juho Hanninen előtt, 
a Production-kupában 50 pont-
tal Aigner áll az élen a 48 pontos 
Tempestini és a 47 pontos Robert 
Consani előtt.

A 13 futamos IRC következő 
versenyét Szebenben rendezik július 
20-án és 21-én. A pilóták legjobb 
hét eredményét veszik alapul a baj-
nokság végén.

Webber nyert
A vártnál jóval unalmasabb 

és egyhangúbb futamon szerezte 

meg idei második győzelmét a 
Forma–1 Brit Nagydíjon Mark 
Webber: az ausztrál pilóta hiába 
haladt szinte végig a második he-
lyen, négy körrel a vége előtt meg 
tudta előzni a gumijaival egyre in-
kább küzdő Fernando Alonsót.

A Brit Nagydíj pontszerzői: 
1. Mark Webber (Red Bull-Re-
nault), 2. Fernando Alonso (Ferra-
ri), 3. Sebastian Vettel (Red Bull-
Renault), 4. Felipe Massa (Ferrari), 
5. Kimi Räikkönen, 6. Romain 
Grosjean (mindketten Lotus-Re-
nault), 7. Michael Schu macher 
(Mercedes), 8. Lewis Hamilton 
(McLaren-Mercedes), 9. Bruno Sen-
na (Williams-Renault), 10. Jenson 
Button (McLaren-Mercedes). 
A pont állások: pilóták: 1. Alonso 
129 pont, 2. Webber 116 p., 
3. Vet tel 100 p., 4. Hamilton 92 
p., 5. Räik könen 83 p.; csapatok:  
1. Red Bull-Renault 216 p., 2. Fer-
rari 152 p., 3. Lotus-Renault 144 
p., 4. McLaren-Mercedes 142 p.,  
5. Mer cedes 98 p. Következik a 
Német Nagydíj július 22-én.

A hatodik helyen zárta a San Marino Ralit Szabó GergőEgy év kihagyás után Brassóba igazolt Rory Rawlyk
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Kanadai hátvédet igazoltak Jól MenT A RoMánIAI RAlISoKnAK SAn MARInóBAn

Szabó és Tempestini a dobogón

hiRdEtés

Bevezetik a gólvonal-technológiát
A futball szabályalkotó testületé-
nek (IFAB) zürichi tanácskozása 
után Jérome Valcke, a nemzet-
közi labdarúgó-szövetség (FIFA) 
főtitkára bejelentette, hogy dön-
töttek a gólvonal-technológia be-
vezetése mellett.

AFIFA elsőként a 2012-es 
klubvilágbajnokságon al-
kalmazza a technológiát 

Japánban, és ha működik, akkor 
a jövő évi Konföderációs-kupán 
és a 2014-es világbajnokságon is 
használni fogják. Négy országban 
– Angliában, Németországban, 
Magyarországon és Olaszország-

ban – két különböző cég által 
kifejlesztett rendszert teszteltek, 
amelyek mindegyike megfelelt a 
FIFA követelményeinek, így mind 
a Hawk-Eye, mind a GoalRef rend-
szer zöld utat kapott. A Hawk-
Eye a teniszből is ismert kamerás 
megfigyelő módszer alapján segíti 
majd a játékvezetőt, míg a GoalRef 
a labdába épített chipnek köszön-
hetően. Az IFAB nem vetette el az 
Eb-n és a BL-ben látott gólbírók 
alkalmazását sem, így ha egy adott 
szövetség e mellett teszi le voksát, 
ez a módszer is alkalmazható.

Jérome Valcke a sajtótájékozta-
tón hangsúlyozta, a változtatás to-

vábbra is csak a gólvonal-techno-
lógiára vonatkozik, azaz arra, hogy 
a labda adott esetben áthaladt-e 
gólvonalon vagy sem. Elhangzott, a 
végleges döntés és felelősség tovább-
ra is a játékvezetők kezében marad, 
azaz a technológia csak egy segítség 
a játékvezető számára.

A FIFA-rendezvényeken a FIFA 
telepíti a rendszereket, így a brazíliai 
vb stadionjaiban ezek már biztosan 
alkalmazhatók lesznek. Valcke elis-
merte, valóban mindkét technológia 
drága (150-250 ezer dollár stadio-
nonként), ugyanakkor egy újonnan 
épülő stadion költségéhez képest 
elenyésző.

A GoalRef rendszer

A GoalRef egy, a labdába beépített mikrochipet 
használ, amely mágneses hullámokat használva 
határozza meg a labda helyzetét. Amikor a labda 
áthalad a gólvonalon, a chip észleli a mágneses 
mező minimális változását, majd rádiójelek segít-
ségével egy másodpercen belül jelez a játékvezető-
nek, illetve asszisztenseinek az órájukon keresztül 
rezgés segítségével.

A Hawk-eye rendszer

A „sólyomszemrendszer” mindkét térfélen hat-nyolc, 
különböző sarkokban felállított, nagy sebességű ka-
mera által határozza meg a labda pontos helyzetét. A 
kamerák adatait egy videoszoftver segítségével gyűjtik 
össze, amely 3D-s képet generál a labda röppályájáról, 
majd egy másodpercen belül információt küld a mér-
kőzés játékvezetőjének és asszisztenseinek karórájára 
az eredményről.
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Koncert
Az Udvarhelyszéki Kulturális Egye-

sület által, idén nyolcadik alkalommal 
megszervezett udvarhelyszéki fúvóstábor 
zárásaként holnap 17 órától a gyerekek és 
az oktatók közös koncertet adnak a régi 
moziteremben.

Pontgrafikai kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa 
szervezésében július 18-án, szerdán 18 óra-
kor Lőrincz László egyéni pontgrafikai ki-
állítását nyitják meg a forrásközpont szék-
helyén (Székelyudvarhely, 1918. December 
1. utca 9. szám, II. emelet). Méltatóbeszédet 
mond Kiss László színművész, népdalokat 
énekel a szentegyházi Laczkó Zsanett Hen-
rietta első osztályos tanuló.

Gekko-tábor
A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-

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

Sörfesztivál
Tizenötödik alkalommal szervezik meg 

hétvégén Székelyudvarhelyen a Városi Sör-
fesztivált. A három napon át, péntektől va-
sárnap estig tartó rendezvénysorozat hely-
színe a városi minifocipálya. Péntek este 
fellép a legutóbbi X-Faktor felfedezettje Lil 
C, míg szombaton este a 3+2 zenekar mu-
zsikál. A sörfesztivál zárónapján, vasárnap 
a ugyancsak a tehetségkutató felfedezettje, 
Király L. Norbi koncertezik.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

 berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Európa gyerekekkel

Családi nyaralások a pá-
rizsi Disneylandtől a 
görög szigetekig. Ez 

a különleges útikönyv azok-
nak, akik a családalapítás után 
sem szeretnének lemondani az 
utazás örömeiről. A könyv a 
kontinens legjobb kiránduló-
helyeitől, strandjaitól, élmény-
parkjaitól a gyerekek számára 
is érdekes látnivalókig sok ezer 
ötlettel segít abban, hogy a nya-
ralás igazán jól sikerüljön, akár 
kisbabákkal, akár iskolásokkal 
vagy kamaszokkal vágunk neki 
Európának. A több száz színes 
fényképpel illusztrált, szerethe-
tő könyv egyúttal Európa leg-
jobb családbarát szálláshelyeit 
is összegyűjti, valamint étkezési, 
illetve utazási tanácsokkal is el-
látja az utazókat.

A 304 oldalas, kartonált, 
cérnafűzött könyv megvásárol-
ható az Árnika Könyvesboltban 
(Székelyudvarhely, Kossuth La-
jos utca 16. szám, telefon: 0266–
210 046, 0751–103 915).

az ajánlata

HIRDETÉSEK

ma

Hétfő
Az év 191. napja, az évből még 175 nap 

van hátra. Napnyugta ma 21.06-kor, napkelte 
holnap 5.35-kor. 

Isten éltesse 
Lukrécia nevű olvasóinkat, valamint mind-

azokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. 

Névmagyarázat 
A latin eredetű Lukrécia jelentése meg-

nyerő, vonzó. 

Július 9-én történt 
1552. Elesett Drégely vára, amelynek a 

védői, élükön Szondy Györggyel, az utolsó 
emberig harcoltak. 

Július 9-én született 
1692. Szathmáry-Király Ádám történet-

író, II. Rákóczi Ferenc nemes apródja 
1887. Samuel Eliot Morison amerikai 

történész 

Július 9-én halt meg 
1850. Zachary Taylor, az Egyesült Álla-

mok 12. elnöke 
1987. Vészi Endre író, költő, újságíró

mentős statisztika

Az elmúlt hét során 5 közúti balesetben 
8 sérült személyhez, 5 infarktusos esethez, 
11 agyvérzéshez, 12 szívbeteghez, 40 ma-
gas vérnyomásos esethez, 11 csonttöréshez, 
9 testi sértéshez, 53 különböző traumához, 
4 asztmás és 7 epilepsziás krízishez riasz-
tották a Hargita Megyei Mentőszolgálat 
ügyeleteseit, akik a helyszínre sietve ellát-
ták a sérülteket. Továbbá segítséget kértek 
tőlük 17 szülés, 27 ájulás, 6 ittas állapot, 3 
kómás állapot, 3 gyomorvérzés, 20 pillanat-
nyi elmezavar, 1 ismeretlen eredetű allergi-
ás reakció, 10 rángógörcs, 9 rovarcsípéses 
allergia, 37 lázas állapot, 25 légzéselégte-
lenség, 3 napszúrásos eset, 1 gomba- és 1 
gyógyszermérgezés, valamint 6 hasmenés 
esetén. Nyilvános helyről 8 alkalommal ri-
asztották a mentőszolgálatot. A héten ösz-
szesen hat halottat jegyeztek.

www.parapista.com

para

– Mami, ma egy fiú megvert az iskolában!
– Tényleg? És tudnád azonosítani, Kázmérka?
– Hát persze. Egyik füle itt van a táskámban.

HIRDETÉSEK
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sudoku
kezdő szint skandi pályázati szelvény 2012. július 9.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt 
skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy bo-
rítékban behozza személyesen szerkesztőségünkbe 
vagy beküldi postán (535600 Székelyudvarhely, Kos-
suth Lajos u. 10. szám), részt vehet nyereményjáté-
kunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között 
értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi elő-
fizetést sorsolunk ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 
2012. július 25-ig kell beküldeni.

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

szabadidő

Egyszemélyes művészeti galéria

Egyetlen férőhelyes, pontosabban láto-
gatóhelyes művészeti galériát rendez be 
egy férfi Nagy-Britanniában: használa-

ton kívüli utcai telefonfülke az épület.
További érdekessége, hogy zöld – nem 

pedig piros. A szín jelzi élemedett korát: még 
az 1920-as években állították fel magánterü-
leten, a földtulajdonos külön engedélyével. 
Ma már csak öt zöld telefonfülke áll Nagy-
Britanniában. A többi négy viszont nem kép-
zőművészeti „kultúrközpont”, hanem üres. A 
galériásban sincs már telefon, lesz azonban 
helytörténeti kiállítás: régi térképek, fényké-
pek mutatják be, miként is nézett ki korábban 
a fülkének helyet adó helység, Barningham. 
A tárlatok pár hónap alatt cserélődnek, a kö-
vetkezők egyike a helyi növényzetet és állatvi-
lágot hivatott bemutatni.

A fülkében amúgy eddig is volt már kiál-
lítás: karácsonyonként a galéria „vezetője”, a 
65 éves John Hay karácsonyfát állított bele. 
„Remekül nézett ki a fehér fa a zöld fülké-
ben piros gömbökkel” – idézte Hayt a BBC 
brit sajtóorgánum. 

A fülkében a cserélődő tárlatok mellett 
van állandó kiállítási „részleg” is: Hay a pók-

hálókat – alkotóikkal egyetemben – nem 
takarította ki, hanem háborítatlanul hagyta 
az érkezési sorrendre való tekintettel. „Ők 
voltak itt előbb” – mondta.

Legyező. Kicsit másképp... Készítette:  incze-ferencz eszter

fotóalbum
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Napos, de gomolyfelhős idő várható helyi zá-
porral, zivatarral; főként a térség északi felén szá-
míthatunk csapadékra, egy-egy hevesebb zivatar 
is kialakulhat. 

A Ponta-kormány beiktatását követően 
számos tisztségviselőt (államtitkárt, helyettes 
államtitkárt, minisztériumi főtitkárokat, fő-
titkárhelyetteseket stb.) menesztettek, helyük-
be másokat neveztek ki. Ez részben érthető 
is, itt a hazai gyakorlatban az ilyen és ehhez 
hasonló funkciók mindig is a kormánypár-
tot és annak koalíciós partnereit illették meg, 
s jobbára nem szakmai, hanem politikai 
államtitkárokról van szó. Furcsállandó vi-
szont, hogy egyeseket csak ideiglenesen ne-
veztek ki, majd számos helycsere következett 
be, adott személyeket ugyanolyan beosztásba 
vagy ahhoz hasonlóba helyeztek át más mi-
nisztériumhoz vagy szakhatósághoz. Hogy 
milyen ismérvekből és okokból kifolyólag 
kerül sor szinte napi rendszerességgel erre 
a nagy „jövés-menésre”, arra nehéz lenne 
választ adni. Ám a dolgok érzékeltetése vé-
gett sokatmondó lehet az, ami az Országos 
Statisztikai Intézet (INS) egyes tisztségvi-
selőivel történt. Július 5-én, az akkor még 
csak körvonalazandó referendum kapcsán 
kormányzati szinten szóba került, hogy a 
2011-es esztendei népszámlálási adatokat 
kellene figyelembe venni. Eleve téves és helyte-
len megközelítéssel álltunk szemben, ugyanis 
a hatályos jogszabályok szerint a lakosság-
nyilvántartási közszolgálatok adattárában 

szereplő szavazati joggal rendelkező szemé-
lyekre kell tekintettel lenni. Ehhez pedig nem 
sok köze van a népszámlálásnak. Ami pedig a 
népszámlálási adatokat illeti, azok hivatalos-
nak csak a végleges adatok közlésétől tekinten-
dők, nevezetesen majd a 2013-as esztendőtől. 
Az igaz, hogy május 31-én a statisztikai 
intézetnek közölnie kellett volna az előzetes 
adatokat, de ezt technikai okokból kifolyólag 
elnapolták. Úgyszintén az is megjegyzendő, 
hogy ha mégis léteznének népszámlálási 
adatok, akkor ki kellene igazítani a mun-
kanélküliségi arányszámot (az a jelenleginél 
egy csapásra jóval nagyobb lenne) és más 
olyan mutatókat és ismérveket, amelyeket 
a népszámlálás eredményei alapján állapí-
tanak meg. A kormányfő a népszámlálási 
adatok hiányáért felelősnek találta az Or-
szágos Statisztikai Intézet egyes ügyvezetőit, 
s azon nyomban menesztette az intézet két 
alelnökét, Geréd Beatrixot és Elena Iagart, 
a július 5-i 398-as, illetve 399-es döntésével. 
Mindkettő megjelent még az aznapi, 452-es 
számú Hivatalos Közlönyben. Július 7-én egy 
aznapi kormányfői döntés jelent meg a Hiva-
talos Közlöny 458-as számában, a 405-ös. És 
láss csodát: helyettes államtitkári rangba az 
intézet alelnökének nevezik ki a két nappal 
azelőtt leváltott Geréd Beatrixot...

Nagy a jövés-menés
            villanás n Hecser Zoltán
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Az iskolában:
– Móricka, mondd meg, mi 

történt 1802-ben?
– Akkor született Kossuth 

Lajos.
– Nagyon jó. És 1805-ben?
– ... (poén a rejtvényben)!
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