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Kevesen mentek át a vizsgán
Alacsony, mindössze 30,25 százalékos az átmenési arány Hargita megyében az érettségin. 

Míg tavaly országos szinten a legjobb eredményt érték el a Hargita megyei diákok az érettségin 
67,3 százalékos átmenési aránnyal, idén 30,25 százalékkal az utolsók között vagyunk. 
Az iskolákra lebontott eredmények a rossz oktatási rendszerről árulkodnak. > 2. oldal

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

SZÉKELYUDVARHELY

Kész a lista
Székelyudvarhely ön kormányzati 

testülete pénteki első ülé-
sén elfogadta a szociális lakást 
igénylők listáját, így a jegyzék 
első huszonkét helyezettje hamaro-
san költözhet is a Cserehátra.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

Állandó tárlat
ATarisznyás Márton Múzeum-

ban kialakított helyiségben 
talál otthonra a huszadik 
század erdélyi festészetének 
meghatározó alakja, Incze 
Ferenc gyergyószentmiklósi szár-
mazású festőművész hagyatéka.

SZEBENI KÖR

Kvasina 
a második

Az SP Tableware spanyol légió-
sa, Victor De La Parte győzel-

mével zárult a Szeben Kerékpáros 
Körverseny, a második helyen – ti-
zenhét másodperccel a győzteshez 
képest – a Tusnad Cycling 
Team horvát kerekese, 
Matja Kvasina végzett. A 
két sportoló zárta az első két he-
lyen a román körversenyt is.

VALÓRA VÁLT RÉMHÍR

Mélyponton a lej
Pénteken a Román Nemzeti 

Bank által közölt hivatalos árfo-
lyam 4,5142 lej/euró volt, és 
ez történelmi mélypontot 
jelent. Ugyancsak kedve-
zőtlenül alakult a dollár/lej, a svájci 
frank/lej stb. árfolyama is. 

Felfüggesztették 
Băsescut 43Ezer Székely Leány 

Napja 6Megkezdődött 
a Régizene Fesztivál
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HIRDETÉS

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

hatos lottó

ötös lottó

SZERENCSESZÁM: 3960634
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Felfüggesztették 4433Ezer Székely Leány 66Megkezdődött 

 hargitanépe 
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 FOTÓ: IFJ. HAÁZ SÁNDOR

HIRDETÉS

Oktatási intézmény Átmenési 
arány

Márton Áron Gimnázium – Csíkszereda 90,65

Benedek Elek Gimnázium – Székelyudvarhely 81,36

Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium – Csíkszereda 81,32

O. C. Tăslăuanu Gimnázium – Maroshévíz 78,38

Marin Preda Gimnázium – Székelyudvarhely 72,41

Tamási Gimnázium Áron – Székelyudvarhely 69,05

B. Kis Gergely Református Kollégium – Székelyudvarhely 65,91

Octavian Goga Gimnázium – Csíkszereda 65,14

Orbán Balázs Gimnázium – Székelykeresztúr 62,79

Salamon Ernő Gimnázium – Gyergyószentmiklós 60,56

Palló Imre Művészeti Szakközépiskola – Székelyudvarhely 46,51

Nagy István Művészeti Szakközépiskola – Csíkszereda 45,90

Sf. Nicolae Gimnázium – Gyergyószentmiklós 43,75

Joannes Kájoni Gazdasági Szakközépiskola – Csíkszereda 24,86

Berde Mózes Unitárius Gimnázium – Székelykeresztúr 20,37

Petőfi Sándor Szakközépiskola – Csíkdánfalva 19,05

Kemény János Gimnázium – Maroshévíz 19,05

Mihai Eminescu Gimnázium – Maroshévíz 13,27

Gyergyóhollói Szakközépiskola 12,50

Oktatási intézmény Átmenési 
arány

Miron Cristea Szakközépiskola – Gyergyóvárhegy 10,34

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola – Csíkszereda  9,82

Liviu Rebreanu Szakközépiskola – Balánbánya  8,82

Kós Károly Szakközépiskola – Székelyudvarhely  7,05

Szent Erzsébet Róm. Katolikus Gimnázium – Gyimesfelsőlok  6,67

Tivai Nagy Imre Középiskola – Csíkszentmárton  5,00

Bányai János Műszaki Kollégium – Székelyudvarhely  3,74

Venczel József Szakközépiskola – Csíkszereda  3,39

Székely Károly Szakközépiskola – Csíkszereda  3,36

Batthyány Ignác Műszaki Kollégium – Gyergyószentmiklós  3,13

Zeyk Domokos Szakközépiskola – Székelykeresztúr  2,94

Eötvös József Szakközépiskola – Székelyudvarhely  2,48

Gépgyártóipari Szakközépiskola – Gyergyószentmiklós  2,27

Korondi Szakközépiskola  1,72

Gábor Áron Szakközépiskola – Szentegyháza  1,47

Puskás Tivadar Szakközépiskola – Gyergyóditró  0,00

Sövér Elek Szakközépiskola – Gyergyóalfalu  0,00

Dr. Boros Fortunát Gimnázium – Zetelaka  0,00

Átmenési arány megyeszinten 30,25



Alacsony, mindössze 30,25 szá-
zalékos az átmenési arány Har-
gita megyében az érettségin. Az 
iskolákra lebontott eredmények 
a rossz oktatási rendszerről árul-
kodnak.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Míg tavaly országos szinten 
a legjobb eredményt ér-
ték el a Hargita megyei 

diákok az érettségin a 67,3 szá-
zalékos átmenési aránnyal, idén a 
30,25 százalékkal az utolsók között 
vagyunk. A megyében 3051-en 
iratkoztak be az érettségire, 178-an 
nem jelentek meg a vizsgán, négy 
diákot pedig kizártak valamelyik 
próbáról. Közülük egynek utólag 
érvényesítették a dolgozatát, ugyan-
is a videofelvételen jól látható volt, 
hogy a mögötte ülő társától elvett 
egy papírt. Nyilatkozatában a diák 
elismerte, hogy társa piszkozatlap-
ját vette el – tudtuk meg Bartolf 
Hedwig tanfelügyelőtől. A vizsgá-
zóknak kevesebb mint egyharma-

da, csak 868 diák ment át, 2001-en 
megbuktak az idei érettségin. Leg-
gyengébben a matematika, a fizika 
és a román dolgozatok sikerültek.

Az iskolákra lebontott ered-
ményeket vizsgálva azt láthatjuk, 
hogy a gimnáziumok (elméleti 
líceumok) tanulói sokkal jobban 
teljesítettek, mint a szakközépisko-
lások. A legjobb eredményt a csík-
szeredai Márton Áron Gimnázium 
diákjai érték el, 90,65 százalékuk 
ment át a vizsgán. Őket követi a 
székelyudvarhelyi Benedek Elek Ta-
nítóképző 81,36 százalékos, majd a 
csíkszeredai Segítő Mária Gimnázi-
um 81,32 százalékos sikerrel. A leg-
nagyobb kudarcot a gyergyóalfalvi 
Sövér Elek Szakközépiskolában, 
a ditrói Puskás Tivadar Szakkö-
zépiskolában, valamint a zetelaki  
Dr. Boros Fortunát Gimnáziumban 
jegyezték: egyetlen diák sem ment 
át az érettségin.  Öt százalék alatt 
volt az átmenési arány 9 másik szak-
középiskolában, a székelyudvarhelyi 
Bányai János Szakközépiskolában 
és az Eötvös József Szakközépisko-

lában, a gyergyószentmiklósi Bat-
thyányi János Szakközépiskolában 
és a Gépgyártóipari Szakközépis-
kolában, a korondi és szentegyházi 
szakközépiskolákban, a csíkszere-
dai Székely Károly és Venczel József 
szakközépiskolákban, valamint a 
székelykeresztúri Zeyk Domokos 
Szakközépiskolában. 

Bartolf Hedwig tanfelügyelő 
az eredményekkel kapcsolatban 
elmondta, sok diák van, aki egy 
tantárgyból 4,90-es jeggyel bukott 
meg, és vannak olyanok is, akik át-
menő jegyet kaptak ugyan minden 
tantárgyból, de vizsgajegyeik átlaga 
nem éri el a hatost. Akiknek kevés 
hiányzott az átmenő jegy eléréséhez, 
vagy nincsenek megelégedve a ka-
pott jeggyel, ma 12 óráig letehetik 
óvásaikat a vizsgaközpontokban. A 
megóvott dolgozatokat Marosvásár-
helyen javítják újra. 

A csúfos érettségi eredmények-
kel kapcsolatosan megkerestük 
Ferencz Salamon Alpár főtanfel-
ügyelőt, aki a rossz oktatási rend-
szert, azon belül is a tananyag re-

formjának hiányát nevezte meg 
a sikertelenség okául. A főtanfel-
ügyelő azzal érvelt, hogy az iskolák 
eredmény szerinti rangsorában az 
első 13 helyen gimnáziumok áll-
nak 43,75 – 95 százalékos átmenési 
aránnyal. Ez azt bizonyítja, hogy 
ebben az érettségi rendszerben a 
szakközépiskolák diákjai nem tud-
ják felvenni a versenyt. A tananyag 
szintjén történő reformot sürget 
Ferencz Salamon Alpár, aki úgy lát-
ja, hogy a szakközépiskolák feladata 
szakmát biztosítani a diákok számá-
ra. „22 éve nem akarja tudomásul 
venni senki minisztériumi szinten, 
hogy ezen változtatni kell” – mond-

ja. Márpedig amíg gyökeresen meg 
nem változtatják curriculum szint-
jén a tanügyi rendszert, addig nem 
várhatunk jobb eredményt – véli 
a főtanfelügyelő. Példaként a két 
matematika tételt hozta fel: a mate-
matika-informatika osztályosok 71 
százalékban, míg a természettudo-
mány osztályosok és a szakközépis-
kolások csak 20 százalékban kaptak 
átmenő jegyet. 

Az eredmények elemzése csak 
most kezdődik, bizonyára minden 
iskolában levonják a kellő követ-
keztetést. Akik megbuktak, máris 
készülhetnek az érettségi augusztusi 
vizsgaidőszakára.

Körkép
társadalom
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> Zarándoklattal avatják a Má-
ria utat. Június folyamán jegyezték be 
hivatalosan a Mária Út Egyesületet. 
A Csíksomlyót Mariazellel összekötő 
zarándokútvonal felavatását a Szent 
Jobb gyalogos zarándoklattal teszik 
teljessé. Ma reggel a fél nyolckor kez-
dődő szentmise után indítják útnak 
a csíksomlyói kegytemplom elől azt a 
zarándoklatot, amely a Kárpát-meden-
cén végighaladva 60 napos gyaloglás 
után érkezik Mariazellbe. A Mária út 
kelet–nyugati tengelyét a zarándoklat-
tal egy időben, augusztus 15-én adják 
át ünnepélyes keretek között több szín-

helyen: Csíksomlyón, Mátraverebély-
Szentkúton, Esztergomban és Celldö-
mölkön. Az erdélyi, magyarországi és 
ausztriai állomáshelyeken többnyire a 
pünkösdi búcsúra érkező gyalogos za-
rándokok szálláshelyét – plébániákon, 
panziókban, családoknál – veszik igény-
be a Mária út zarándokai is. Molnár 
Sándor, a Mária út építésének koordi-
nátora elmondta, hogy van, aki a teljes 
útvonal megtételére vállalkozik, mások 
egy-egy szakaszon tartanak az útavató 
zarándoklathoz. A stafétában vállalt za-
rándoklat így összekötheti a különböző 
vidékek közösségeit. A Mária utat fel-

avató zarándoklat több búcsút érint, így 
július 29-én Máriapócson a Debrecen-
Nyíregyházi egyházmegyei búcsút, 
augusztus 15-én Nagyboldogasszony 
ünnepét Mátraverebély-Szentkúton, au-
gusztus 20-án a Szent Jobb ünnepét a 
budapesti Szent István-bazilikában, au-
gusztus 26-án Csatka jubileumi búcsúját, 
végül szeptember 8-án Kisboldogasszony 
ünnepét Mariazellben. A szervezők to-
vábbra is várják egyéni zarándokok, he-
lyi közösségek csatlakozását akár a teljes 
zarándoklatra, akár egy-egy szakaszon, 
faluról falura történő zarándoklatra. (Ta-
kács Éva)hí
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Terápiás foglAlkozások AuTisTA gyermekeknek

Könnyebb beilleszkedés

ÉreTTsÉgi 2012

Kevesen mentek át a vizsgán

szenzomotoros terápiás foglalko-
zás indult a Csíkszeredai AutHelp 
Egyesület által működtetett Puzzle 
oktatási központban. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Az autista gyermekek elté-
rő viselkedése az érzékelés 
feldolgozásának és a kom-

munikáció súlyos zavarának a követ-
kezménye. A júniustól novemberig, 
heti két alkalommal jelentkező fog-
lalkozásokon ezt kívánják kezelni a 
központ munkatársai, a tevékeny-
séget a Hargita Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazgatóság támo-
gatja. Júniusban indult és novembe-
rig heti két alkalommal jelentkezik 
a Csíkszeredai AutHelp Egyesület 
által működtetett Puzzle Oktatási 
Központban az a képzés, amellyel az 
autizmussal élő gyermekek kommu-

nikációs zavarát kezelnék, valamint 
az érzékelés feldolgozását segítenék. 
A Hargita Megyei Szociális és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság támogatá-
sával szervezett csoportos foglalko-
zásokat az AutHelp Egyesület neve-
lésében levő gyermekek részére tart-
ják szakképzett gyógypedagógusok 
a központ munkatársai segítségével. 
A változatos szenzomotoros inge-
rek révén rendezettebb lesz a gye-
rekek mozgáskoordinációja, javul 
az egyensúlyuk, jobb lesz az érzéke-
lésük, javul a figyelmük és a memó-
riájuk, fejlődnek a kognitív funkci-
óik, valamint a beszéd- és szociális 
készségeik – vallják a foglalkoztató 
szakemberek. A projekt célja a 
gyerekek maximális funkcionális 
szintjének elérése szenzomotoros 
fejlesztés révén, a helyi közösségbe 
való könnyebb integrálódás remé-
nyében.

BAlánBányA és CsíkszEntdomokos között

Folytatják a mederszabályozást
Folytatják Balánbánya és Csík
szentdomokos között az olt folyó 
medrének szélesítését. A tavaly 
ősszel elkezdett beruházást a 
kormánypénzek megérkezésének 
függvényében lehetett a múlt hó-
nap végétől ismét folytatni. A 8,3 
millió lejes összértékű beruházás-
nak köszönhetően Balánbányán 
és Csíkszentdomokoson, valamint 
a két település között is kiépül, 
szélesedik, támfalakkal bővül az 
olt folyó medre.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Folytatják Balánbánya és Csík-
szentdomokos között az Olt 
folyó szabályozási munká-

latait, az említett településeken 
átfolyó szakaszokat is beleértve. A 
folyó medrét a lehetőségek szerint 
szélesítik, mélyítik, ugyanakkor he-

lyen ként támfalakat építenek, ahol 
ez szükséges. A meder sza bá lyo zási 
munkálatok még az elmúlt év őszén 
elkezdődtek, de finanszí rozás hiá-
nyában azonban csak most tudják 
folytatni.

– Nagy munkálatok helyszíne 
most Balánbánya, hiszen a partvé-
delmi és mederszabályozási mun-
kálatok mellett a város Csík szent-
domokos felőli bejáratánál jelenleg 
is folyik a bányák bezárása, a zagy-
tározók átalakítása, valamint a kü-
lönböző fúrások az egykori bánya 
területén. Emellett pedig folytatni 
tudjuk az erre a projektre fordított 
pénzek megérkezésének köszönhe-
tően azokat a vízügyi munkálato-
kat, amelyeket még a tavaly ősszel 
kezdtünk el. A mintegy 8,3 millió 
lejes beruházás révén megújul és 
kiépül az Olt folyó Balánbánya és 
Csíkszentdomokos közötti szaka-

sza, a munkálatok remélhetőleg 
ez év őszére be is fejeződhetnek 
– számolt be lapunknak Miklós 
Géza, az Olt Vízügyi Igazgatóság 
Csíkszeredai Szakaszmérnökségé-
nek igazgatója.

Az igazgató elmondása szerint 
az állami támogatás késése miatt 
egyelőre nem tudják folytatni me-
gyeszerte a patakszabályozási és ár-
vízvédelmi munkálatokat. 

– A Kászon-patak szabályozásá-
nak munkálatait nemrégiben nyerte 
meg a kiírt liciten egy cég, így itt is 
elkezdődhetnek a munkálatok a tá-
mogatás függvényében. Emellett 
Lö véte és Homoródkarácsonyfalva 
között van liciten a Vargyas-patak 
szabályozása, amit a licit megnyeré-
sét és a pénzek megérkezését köve-
tően lehet majd elkezdeni, reméljük, 
hogy minél hamarabb – ismertette 
lapunkkal a vízügyi igazgató.

Érettségi eredmények. Van mit nézni fotó: ifj. haáz sándor
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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 � atalok 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 � ataljaink 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  Isán István Csongor 
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EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA

Igen, meg lehet élni Székelyföldön!
FELSZENTELTÉK CSÍKSZEREDA UNITÁRIUS TEMPLOMÁT

A jövőt tápláló élet vize
Délután öt óráig 1160 népvise-
letbe öltözött leány és 460 fiú 
vett át regisztrációs kártyát a 
szombaton Csíksomlyón tartott 
Ezer Székely Leány Napján. A 
lakosság számához képest leg-
népesebb székely ruhás csa-
pattal érkező településnek járó 
díjat idén Csíkrákos vehette át.

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

Népzene dallamára pörgő 
szőttes rokolyák, ütemre 
csattanó csizmaszárak, 

lovak hátán ülő huszárok, nyalka, 
székely harisnyás legények és csi-
nos lányok – a népviselet, népzene 
és tánc, illetve az imádság ünnepe 
volt szombaton Csíksomlyón. 
A 81. alkalommal megrendezett 
Ezer Székely Leány Napjának ün-
nepi szentmiséjén Böjte Csaba fe-
rences szerzetes prédikált, három 
fő gondolatot adva át a templo-
mot zsúfolásig megtöltő hallgató-
ságnak. Először is arra buzdította 
a � atalokat, hogy Szűz Mária és 
Szent József példáját követve mer-
jenek igent mondani a házasságra, 
ne kibúvókat keressenek az Isten 
adta feladat alól, hanem öröm-
mel és szeretettel merjenek igent 
mondani annak, akit szeretnek. 
Ugyancsak a Szent Család példá-
ját állítva a hallgatóság elé, szólt 
az élet, a gyermek mellett való 
döntés fontosságáról, majd ismét 
Mária és József példájával hozako-
dott elő, akik a veszély elmúltával 
visszatértek szülőföldjükre, és az 
elvándorolt székely � atalokat is 
hazatérésre buzdította.

– Heródes nincs, merjünk 
hát hazatérni földjeinkre! – 
mondta prédikációjában Böjte 
Csaba. – Hála Istennek, béke van 
Erdélyben, felöltözhetünk vise-
letünkbe, beállhatunk zászlóink 

alá, énekelhetjük himnuszainkat, 
vállalhatjuk értékeinket, nemzeti 
identitásunkat, hitünket. Igen, le-
het élni Székelyföldön, haza lehet 
jönni, őseink földjén lehet becsü-
lettel gazdálkodni – tette hozzá.

A szentmise után a somlyói 
Nyeregbe vonultak a résztvevők, 
ahol egész nap ropták a táncot, 
folyt a viseletmustra, a jókedv 
és a szórakozás helyszíne volt a 
Hármashalom-oltár környéke.

Idén a két faragott széket, ame-
lyet minden évben a lakosságának 
számához képest legnépesebb 
székely ruhás csapattal érkező te-
lepülés kapja, idén a csíkrákosiak 
vihették haza, ahonnan a község 
lakosságának 7,28 százaléka vise-
letbe öltözve ott volt szombaton 
Csíksomlyón. A két faragott szék 
tehát a rákosi templomba kerül, 
ott szolgál majd az esküvőre érke-
ző i� ú pár ülőhelyéül.

Ünnepi istentiszteleten szen-
telte fel Ft. Bálint Benczédi Fe-
renc püspök tegnap az új csík-
szeredai unitárius templomot. 
Az eseményen jelen voltak a 
magyar történelmi egyházak 
lelkészei és a Shelter Rock-i 
testvérgyülekezet küldöttsége.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Az unitárius falvakról való 
szétszóródás nyomán jött 
létre a csíkszeredai unitá-

rius gyülekezet, amely összefogás-
sal és hosszas küzdelem után érte 
el, hogy templomot szentelhetett 
isten dicsőségére.

Köszöntőjében a szétszóró-
dás és az összefogás gondola-
tát hangsúlyozta Simó Sándor 
székelyudvarhelyi esperes, majd 
beszédében Bálint Benczédi 
Ferenc unitárius püspök, aki a 
hit, szeretet, életkedv, optimiz-
mus megerősödését kívánta az 
ünneplő gyülekezetnek.

Az ünnepségen jelen volt 
az egyesült államokbeli Shelter 
Rockból a testvérgyülekezet egy 
kis csoportja lelkészük és segéd-
lelkészük vezetésével, akik kö-
szöntötték a jelenlévőket. Paul 
Johnson lelkész elmondta, hogy 
nemrég a Magyar Unitárius Egy-
ház faragott címerét kapták aján-
dékba, most ők hozták el gyüle-
kezetük kézimunkacsoportjának 
ajándékát, amelyen a lángoló 
kelyhek a szeretetet, a testvériség 
erejét szimbolizálják.

Krizbai Béla, a csíkszere-
dai gyülekezet volt lelkésze 
a mózesi kivonulás élményé-
hez hasonlította a csíkszeredai 
gyülekezet szülőföldjéről való 
szétszóratásának, majd otthon-
ra találásának élményét. Ahogy 
Mózes vizet fakasztott a szik-
lából, a csíkszeredai templom 

építésekor is vizet fakasztot-
tak, a jövőt tápláló élet vizét. 
A tiszteletes emlékezett Simén 
Domokos lelkészre, aki először 
körvonalazta az új templom 
építési tervét, majd köszönetet 
mondott mindazoknak, akik 
anyagilag vagy erkölcsileg, bará-
ti szóval vagy tettel támogatták 
megkezdett munkájában.

Tövissi Zsolt műépítész a 
tervek elkészítésével kapcsolatos 
kihívásokról szólt, majd a gyüle-
kezet jelenlegi lelkésze, Solymosi 
Alpár mondott köszönetet a 
templomépítésben kapott segít-
ségért. Solymosi elmondta, hogy 
az új templom építési költségei-
nek 63,46 százalékát a Shelter 
Rock-i testvérgyülekezet, 11,23 
százalékát Hargita Megye Taná-
csa, 15,4 százalékát Csíkszereda 
város önkormányzata, 18,75 szá-
zalékát a román állam, 1,5 szá-
zalékát csíkszeredai vállalkozók, 
5,2 százalékát pedig a csíkszeredai 
unitáriusok állták.

Köszöntőbeszédében Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök 
a közös munka eredményét di-
csérte, az esemény végén Sófalvi 
László alelnök átadta Solymosi 
Alpár lelkésznek a székely zász-
lót, Hargita megye hivatalos 
lobogóját, ismertetve annak 
történetét, jelentőségét. Boros 
Károly római katolikus esperes 
szimbolikus ajándékot, egy ke-
nyeret adott át a gyülekezetnek. 
Szatmári Szilárd református lel-
kész Solymosi Alpárnak mon-
dott köszönetet, hogy folytatta 
és befejezte az építkezést. Simén 
Domokos volt csíkszeredai uni-
tárius lelkész özvegye egy kalo-
taszegi  terítőt ajándékozott a 
gyülekezetnek.

A templomszentelő ünnepi is-
tentisztelet úrvacsoraosztással ért 
véget. 

Székely ruhások a felújított téren. Színpompás forgatag FOTÓ: DOMJÁN LEVENTE



Felfüggesztette tisztségéből Tra
ian Băsescu államfőt pénteki 
együttes ülésén a parlament. 256 
honatya szavazott a felfüggesz
tés mellett. A hírmagyarázók sze
rint, lévén, hogy 217 szavazat is 
elegendő lett volna az elnök tiszt
ségéből való felfüggesztéséhez, 
az eredmény azt mutatja, hogy 
az RMDSZ, a nemzeti kisebbsé
gek és a függetlenek jelen lévő 
törvényhozóinak nagy része is 
a felfüggesztés mellett voksolt. 
Ugyanakkor határozatban rög
zítették a Băsescu leváltásáról 
szóló népszavazás időpontját: 
július 29. Addig az időpontig Crin 
Antonescu, a szenátus elnöke 
tölti be ideiglenesen az állam
fői tisztséget. Külföldön egyre 
nagyobb aggodalommal követik 
a romániai belpolitikai fejlemé
nyeket, közben a lej meghaladta 
a pszichológiai határnak tartott 
4,5 lejt.

HN-összefoglaló

Nem adott egyértelmű vá-
laszt az alkotmánybíró-
ság arra a kérdésre, hogy 

Traian Băsescu megsértette-e az al-
kotmányt vagy sem. Az alkotmány-
bírák szerint a Szociál-Liberális 
Unió (USL) által megfogalmazott 
vádpontok közül csak háromban 
találta vétkesnek az államfőt, a 
többiben vétlennek mondta. Az al-
kotmánybírák szerint „lehet úgy ér-
telmezni” – mint a miniszterelnök 
hatáskörének csökkentésére irányu-
ló kísérletet – azt, hogy Băsescu bi-
zonyos gazdasági és szociális jellegű 
kormányzati döntéseket kezdemé-
nyezett, még mielőtt a kabinet elfo-
gadta volna ezeket. Az alkotmány-
bíróság megállapította azt is, hogy 
Băsescu nem teljesítette „maximális 
hatékonysággal és igényességgel” 
az állam hatalmi ágai közötti, va-
lamint az állam és a társadalom 
közötti közvetítői szerepét. Az al-
kotmánybírák tettek még egy elma-
rasztaló megfogalmazást, miszerint 
„helytelenítik” Băsescunak azokat a 
kijelentéseit, amelyek révén „sértő” 
megjegyzésekkel illette a különbö-
ző hatóságok tevékenységét.

A taláros testület döntése 
nem kötelező érvényű a parla-
ment számára

Az RMDSZes honatyák 
lelkiismeretük szerint 
szavaztak
A pártok képviselői saját szem-

szögükből értelmezték az alkot-
mánybíróság véleményét, a felfüg-
gesztést kezdeményező USL szerint 
az alkotmánybíróság megerősítette, 
indokolt az államfő felfüggesztése, 
a Demokrata Liberális Párt (PDL) 
szerint azonban a talárosok állás-
pontja Băsescunak kedvez.

Ilyen körülmények között kez-
dődött meg péntek délután a par-
lamentben a felfüggesztésről szóló 
vita, amelyen az előző napi ígére-
tének megfelelően Băsescu is részt 
vett. Az ülésen ismertették a felfüg-
gesztést kezdeményező kormányzó 
Szociál-Liberális Szövetség (USL) 
álláspontját, amely szerint Băsescu 
egyebek között kisajátította a mi-
niszterelnök alkotmányos feladat-
körét, állandó társadalmi feszültsé-
get provokált, megpróbálta megfé-
lemlíteni a sajtót, és megsértette az 
igazságszolgáltatás függetlenségét.

Băsescu beszédében kifejtette, 
hogy az alkotmánybíróság egyetlen 
olyan vétséget sem állapított meg, 
amellyel megsértette volna az alap-
törvényt. Hozzátette: az USL „erő-
teljesen megrendítette” az elmúlt 

napokban a jogállamiságot, utalva 
ezzel a parlament házelnökeinek 
és az ombudsmannak a leváltásá-
ra, valamint arra, hogy a közszol-
gálati médiák élére kormánypárti 

személyeket neveztek ki. Az USL 
bejelentette, támogatja Băsescu le-
váltását, az ellenzéki PDL viszont 
ellene szavaz. Az RMDSZ és a 
nemzeti kisebbségek frakciója úgy 
döntött, a honatyái lelkiismeretére 
bízza a döntést. Márton Árpád, az 
RMDSZ képviselőházi frakcióve-
zetője azzal indokolta a döntést, 
hogy Băsescu eddigi tevékenysége 
ismert volt, az alkotmánybíróság 
pedig nem adott egyértelmű választ 
arra, hogy Băsescu megsértette 
vagy nem az alkotmányt. A függet-
len honatyákat tömörítő Románia 
Haladásáért Országos Szövetség 
(UNPR) nem közölte álláspontját. 

Külföldi aggodalmak
Csütörtökön Brüsszelben ta-

lálkozik Victor Ponta miniszter-
elnökkel José Manuel Barroso, az 
Európai Bizottság elnöke, hogy 
megvitassák a legutóbbi románi-
ai politikai fejleményeket. Ezt az 
európai uniós végrehajtó testület 
pénteken jelentette be közlemény-
ben. Ponta eddig be nem jelentett 
brüsszeli látogatásának egyéb célja 
nem ismert. Barroso pénteken te-
lefonon már beszélt a kormányfő-
vel, és kifejezte a bizottság aggo-

dalmait. Eszerint a brüsszeli testü-
let elsősorban azon lépések miatt 
aggódik, amelyek „korlátozni 
tűnnek olyan független intézmé-
nyek tényleges hatáskörét, mint az 
alkotmánybíróság”. „A jogállami-
ság, a demokratikus ellenőrzési és 
kiegyensúlyozási lehetőségek, va-
lamint az igazságszolgáltatás füg-
getlensége az európai demokrácia 
sarokkövei, és nélkülözhetetlenek 
az Európai Unión belüli kölcsönös 
bizalomhoz” – áll a közlemény-
ben, amely hozzáteszi, hogy „a 
kormánypolitikának és a politikai 
lépéseknek ezeket az elveket és ér-
tékeket tiszteletben kell tartania”. 
A közlemény megjegyezte: a leg-
utóbbi fejlemények kockáztathat-
ják az igazságszolgáltatás területén 
évek alatt elért haladást.

Ponta pénteken maga is közölte: 
Brüsszelbe utazik, ahol arról akarja 
tájékoztatni az Európai Bizottságot 
és az Európai Parlamentet, hogy 
Románia „visszafordíthatatlanul 
elkötelezett” a jogállamiság és az 
igazságszolgáltatás függetlensége 
mellett. A német kormány is aggo-
dalmát fejezte ki, miután korábban 
a francia kormány szóvivője is ha-
sonlóan nyilatkozott.
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Ország–világ

> Tusványos, a világ közepe! Alig há-
rom héttel a kezdés előtt, már részleteiben 
is körvonalazódik a 23. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor – közismert 
nevén Tusványos – programja. Az erdélyi 
Magyar Ifjúsági Tanács (MIT), a magyar-
országi Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány, illetve további tizenhat part-
nerszervezet rendezésében zajló ötnapos 
diáktábor idén is gazdag programkínálattal 
várja a résztvevőket. Tusványos, a világ köze-
pe! mottó jegyében az erdélyi, illetve a Kár-
pát-medencei magyar közélet meghatározó 
személyiségei – politikusok, civilek, egyházi 
emberek, akadémikusok, irodalmárok, gaz-

dasági és egészségügyi szakemberek, művé-
szek egyaránt – jelen lesznek 2012. július 
24–29. között Tusnádfürdőn. A meghívot-
tak a Kárpát-medencei magyarság aktuális 
társadalmi és politikai kérdéseiről tartanak 
előadásokat, megteremtve az érdemi viták, 
építő párbeszéd lehetőségét. A helyhatósági 
választások eredményeinek kiértékelése, va-
lamint a novemberben esedékes parlamenti 
választások várható alakulása több előadás, 
kerekasztal-beszélgetés témáját képezi. A 
programban szerepel továbbá Magyarország 
és Kelet-Közép-Európa aktuális helyzetének 
elemzése, illetve gazdasági és környezetvédel-
mi kérdések megvitatása. A hivatalos meg-

nyitót 2012. július 25-én, szerdán 10 órától a 
Lőrincz Csabáról – a 2001-es kedvezmény-
törvény kidolgozójáról – elnevezett fősátor-
ban tartják. A tábor zárónapján, 2012. július 
28-án az előző évek hagyományát folytatva 
Orbán Viktor, a nemzet miniszterelnöke és 
Tőkés László európai parlamenti képviselő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke 
értekezik, ezúttal Magyarország és Közép-
Európa megújul címmel. Az öt nap során 
változatos programokkal várja az érdeklő-
dőket a Lőrincz Csaba-sátor (régi Fősátor). 
Megtudhatják, miért gondolják úgy a sza-
badegyetem alapítói, illetve szervezői, hogy 
Tusványos a világ közepe. Többek között 

olyan témák kerülnek napirendre, mint pél-
dául Magyarország nemzetközi megítélése, a 
2012-es romániai helyhatósági választások 
eredménye, vagy Európa és Magyarország 
demográfiai helyzete. Az esti koncerteket 
megelőzően, a meghívott előadóművészek-
kel a rajongók mindennap, délután öt órától 
a Puskás Ferenc Kávéházban találkozhat-
nak. Az idei fellépők: Heaven Street Seven, 
Quimby (kedd), Ismerős Arcok, Deák Bill 
Gyula, Role (szerda), Vad Fruttik, Intim 
Torna Illegál (csütörtök), Balázs Fecó Band, 
Omega (péntek), Transylmania, Jóvilágvan, 
Rúzsa Magdi (szombat). (A Tusványos 
Press sajtószolgálata)hí
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– Úgy gondoltuk, krízishelyzetben ott a helyünk a 
parlamentben, szavazni viszont nem szavaztunk, sem 
az ombudsman, sem a szenátus, sem pedig a képvise-
lőház elnökének leváltásakor – részletezte az előzmé-
nyeket Antal István.

Az udvarhelyszéki képviselő azt mondja, az állam-
elnök felfüggesztésére irányuló lépés a kormányváltás 
óta várható volt, s erről a kérdésről számos megbeszélés 
zajlott az RMDSZ-en belül. Helyzetüket nehezítette, 
hogy – noha úgy érvelt, az államelnök nem vette fi-
gyelembe a parlament döntéseit, megpróbálta irányí-
tani a kormány munkáját, vagyis visszaélt a hatalmával 
– az Alkotmánybíróság véleményezése sem volt egyér-
telmű a kérdésben, tulajdonképpen a honatyákra bízta 
a döntést. A szövetségen belül végül az az egyhangú 
döntés született, hogy mindenki saját lelkiismeretére 
hallgatva szavazzon az elnök felfüggesztéséről.

– A referendum kampányában is ezt mondjuk 
választóinknak: ki-ki lelkiismerete szerint voksoljon. 
Sajnos a kormány és az elnöki hivatal, a két nagy párt 
közötti harc az ország kárára megy, ugyanakkor az 
is fontos, hogy ez az áldatlan helyzet egyszer s min-
denkorra megoldódjon – tulajdonképpen a politikai 

krízis feloldása volt a célunk. A referendum után újra 
lehet stabilitás, bárhogy is dönt az ország lakossága – 
véli a képviselő.

Antal István reméli, az őszi parlamenti választáson 
ugyanolyan támogatottsága lesz az RMDSZ-nek, 
mint a helyhatósági választáson, hiszen ebben a hely-
zetben roppant fontos lenne, hogy egy erős RMDSZ-
es parlamenti csoport tevékenykedjen közösségünkért 
Bukarestben. A honatya szerint ideje végre gazdaság-
élénkítő lépéseket tenni, ideje, hogy az új kormány be-
tartsa a nyugdíjak, köztisztviselői bérek visszaállítására 
vonatkozó ígéretét.

– A referendum végkimenetelétől függetlenül bi-
zonyítania kell az új kormánynak, hiszen a politikai 
belharcra, sajnos a gazdaság is nagyon gyorsan reagált. 
Valós stratégiákat kell bemutatni, maximálisan ki kell 
használni az uniós támogatásokat, itthon kell tartani 
a fiatalokat. Nagyon fontos lenne támogatni a termelő 
tevékenységeket folytató kis- és közepes vállalkozáso-
kat, hiszen ebben rejlik a gazdaság ereje, ezek terem-
tenek munkahelyeket. Ha ezt az új kormány felismeri, 
akkor végre Románia is kiléphet a válságból – mondja 
Antal István. (Jakab Árpád)

Băsescu a parlament két háza előtt. Mindenki a maga igazát mondja fotó: presidency.ro

Antal: döntsön a nép!
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A parlament felfüggesztette tisztségéből az államfőt
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Beszélgetés Brezovszky györgy polgármesterrel

Visszakapcsolni Balánbányát a felcsíki közéletbe
Hosszú évek óta először került – 
példás magyar összefogás nyo-
mán – magyar ajkú polgármester 
Balánbánya élére Brezovszky 
György személyében, ugyanak-
kor úgy tűnik, a tanácsosi listán is 
sikerült az RMDSZ-nek vékonyka 
többséget szerezni. Legalábbis 
elvben, ugyanis a 15 tagú testü-
letből öten az RMDSZ, négyen 
az USL, ketten a PD-L, ketten az 
UNPR, illetve egy-egy tanácsos 
a PNŢCD és a PPDD színeiben 
szereztek mandátumot. Az új 
döntéshozók Balánbánya fej-
lesztését tartják prioritásnak, az 
elképzelések alapján a jövőben 
feltehetően nem a fűtetlen isko-
lák miatti tanításfelfüggesztés 
vagy a „csakazértis” alapon ho-
zott tízmillió euró elpuskázását 
jelentő önkormányzati határozat 
miatt kapja majd szárnyaira a vá-
rost a sajtó.

– Mióta áll kapcsolatban a balán
bányai közélettel, politikával?

– A régi rendszerben a helyi 
bányavállalatnál tevékenykedtem, 
1999-ben kerestek meg többen azok 
közül, akik az üzemből ismertek, 
hogy esetleg nem vállalnék-e részt 
az önkormányzati munkában, egész 
pontosan hajlandó lennék-e meg-
méretkezni polgármesterjelöltként. 
Első hallásra kissé idegennek tűnt 
akkor az ötlet, hiszen az a típusú 
ember vagyok, aki nem foglalkozik 
azzal, ami nem az ő dolga. Később 
elgondolkodtam, és vállaltam a je-
lölést, először 2000 januárjában 
próbálkoztam RMDSZ-színekben 
a polgármesteri szék megszerzé-
sével. Az első fordulóban az élen 
végeztem, végül, ha szűkösen is, de 
veszítettem. 2008-ig alpolgármes-
terként tevékenykedtem, emlék-
szem, eléggé lerobbant állapotokat 
vettünk át akkor. 2008-ban más 
jelölt személyében egyeztünk ki a 
helyi RMDSZ-vezetőséggel, jóma-
gam pedig tanácsosként folytattam 
a közéleti munkát. Most viszont 
úgy döntöttem, függetlenként újra 
megpróbálkozom, de támogatott az 
RMDSZ és az EMNP is.

– Balánbánya talán az egyetlen 
olyan település, ahol sikerült kiegyez
nie az RMDSZnek az EMNPvel 
a polgármester személyében. Hogyan 
sikerült?

– Az igazság az, hogy több párt 
is megkeresett, elsőként, még janu-
árban az USL jelezte, hogy szeretne 
engem indítani polgármesterjelölt-
ként, első körben a választ elodáz-
tam, mint később kiderült, jól tet-
tem, hiszen közben történtek olyan 
dolgok velük kapcsolatban, amelyek 
nem tetszettek. Később megkere-
sett az EMNP is, de akkorra már 
megérett bennem a döntés, függet-
lenként indulok. A választások ide-
jére kértem az RMDSZ-tagságom 
felfüggesztését, ugyanakkor katego-
rikusan kijelentettem, nem akarok 
más párthoz csatlakozni, hogy bárki 
kikezdhessen, hiszen hosszú évekig 
az RMDSZ tagjaként vállaltam 

részt a közéletben. Így a néppártosok 
felkínálták a támogatásukat, amire 
rábólintottam. Aztán az RMDSZ 
vezetősége is megkeresett, megért-
ve, hogy döntöttem már a független 
jelölti státusz mellett, támogatásáról 
biztosított. Az igazi támogatóim 
azonban úgy érzem, Balánbánya la-
kosai voltak, akik rám adták a voksu-
kat. Szóval valahogy így volt…

– Mégis fegyvertény kisebbségből 
nyerni, hiszen Balánbánya lakosai
nak többsége román ajkú…

– Ez valóban így van, alig 33-35 
százalék a magyarok aránya a vá-
rosban, de igazából nem ez számít. 
Békésen élnek egymás mellett az 
emberek, ha kell románul ha kell, 
magyarul köszönnek egymásnak. 
Néha egyes politikusok próbálják 
ugyan bolygatni a dolgokat, de azt 
az értelmesebb emberek nem ve-
szik figyelembe, legfeljebb bólinta-
nak, mondva, hogy ilyen a politika. 
A fontos az, ha már ilyen kevesen 
maradtunk a városban, az egykori 
16 ezerből alig 6 ezren – legalábbis 
papíron, mert ezek közül is sokan 
inkább külföldön tartózkodnak –, 
akkor az ittmaradottakból építsünk 
erős közösséget, teremtsünk élhető 
körülményeket mindenki számára. 
Ezért itt nincs szükség etnikai alapú 
politikai csatározásokra, számom-
ra minden ember egyforma, nincs 
amiért és nem szabad etnikai alapon 
bántani egymást.

– Rég kapcsolatban van a közélet
tel, pontosan ismeri a város gondjait. 
Mit tart legfontosabbnak?

– Rengeteg a baj, akad tennivaló 
bőven, elsősorban szeretnék élhető 
várost teremteni. Folytatni kell a 
megkezdett beruházásokat, példá-
ul a Virág utcai munkálatokat. Ott 
a vízhálózat és a csatornarendszer 
felújításából peres ügy lett, de mára 
rendeződni látszanak a dolgok. 
Sürgős megoldásra van szükség a 
tanintézményekben, ahol folya-
matosan gondok voltak az elmúlt 
télen, az önkormányzat nem tudta 

fizetni a gázszámlákat, így akadozott 
a tanítás. Régi, hőszigetelés nélküli 
épületekről van szó, amelyek fűtése 
igen költséges. Ezért gondolkodunk 
egyes tanintézmények összevonásá-
ban, az elképzelések alapján a 2-es 
óvoda egybeolvadna a 2-es iskolával, 
így a gyerekek kezdetektől az általá-
nos iskola elvégzéséig egy épületbe 
járnának. A megüresedő résznek 
szociális jelleget szánnánk, szegény-
konyha kapna helyet benne, ahol 
majd szociális ankét nyomán azono-
sított legszegényebb réteg részesülne 
naponta meleg ebédben. Logikus-
nak tűnik, hiszen az óvodaépületben 
már jelenleg is működik szociális 
jellegű intézmény, egy németorszá-
gi alapítvány működtet a hátrányos 
helyzetű családok gyerekei számára 
egész napos foglalkoztató közpon-
tot, ahol uzsonnát, ebédet kapnak 
a gyerekek. Szintén fontos teendő a 
mellékutcák javítása, felújítása, ahol 
úgymond az ősbalánbányaiak lak-
nak, gondolok itt Kovácspatakára, 
Sziminapatakára, Bányapatakára 
vagy a vágói részre, hiszen az ott la-
kók semmit nem kaptak az elmúlt 
évtizedben. Nincs ivóvízhálózat, csa-
tornázás, rosszak az utak, időszerű 
változtatni ezeken az állapotokon. 
Másik nagy gond a munkanélküli-
ség, hiszen az állami intézmények 
alkalmazottjai mellett alig néhány 
lakosnak sikerült itthon munkát 
találni. Nyilvántartott 6 ezer em-
berből talán ötszázan, ha itthon 
dolgoznak. Sok a nyugdíjas is, úgy 
1500-an vannak, a többiek vagy in-
gáznak a környékre, vagy külföldön 
próbálnak szerencsét. A munka-
helyteremtést sokan és sokfélekép-
pen próbálták megoldani, ám eddig 
érdembeli lépések nem történtek. 
Szeretnénk a beruházók számára 
vonzóvá tenni a várost.

– Az egykori bánya potenciális 
környezetszennyező, hogyan halad a 
felszámolás, az üzem okozta tájsebek 
eltüntetése?

– A tevékenység zajlik, az épü-
letek nagy részét lerobbantották, a 
törmeléket elhordták, kérvényezzük 

a felszámoló cégtől az illető területek 
használati jogát, hogy esetleg majd 
tudjuk felajánlani a potenciális beru-
házóknak. Megtartottunk egy régi 
bányarészt – annak idején jómagam 
kérvényeztem ezt a helyi tanácstól 
–, ott majd, ha egyszer lesz pénz, be 
lehet rendezni egy bányamúzeumot, 
izgalmas helyszínen, a föld alatt te-
kinthetnék meg a látogatók az itteni 
bányászat történelmét. Szeretném, 
ha a jövőben fel tudnánk számolni 
az elszigetelődést, újraindulna az 
együttműködés, és Balánbánya is 
éppen úgy aktív résztvevőjévé válna 
a felcsíki közösségi életnek, mint bár-
melyik más település.

– A Harvízpályázatból való visz
szalépés miatt eléggé megrendült a kö
rülállók bizalma a város önkormány
zatában. Lehet fordítani a neheztelő 
hangulaton?

– Sajnos a becsületünk lejárt, a 
felcsíki térségben a vizes ügy miatt, 
kezdetben benne voltunk, az utol-
só percben megakasztottuk, amiért 
sok elkészített és Brüsszelben már 
elfogadott előtanulmány használ-
hatatlanná vált. Az első lépésben a 
helyi víztározóra építette a Hargita 
Víz, Kistérségi Egyesület, illetve a 
Harvíz Rt. a felcsíki vízhálózatot. Az 
említett víztározó annak idején biz-
tosította a hálózati vizet a 16 ezres 
lakosságnak, illetve ellátta az ennél 
jóval nagyobb vízigényű bányavál-
lalatot is. Nem véletlenül gondol-
ták úgy a szakemberek, hogy innen 
megoldható Felcsík ivóvízellátása. 
Balánbánya akkori helyi tanácsa az 
RMDSZ-frakció minden tiltakozá-
sa ellenére az utolsó percben vissza-
lépett, ilyen módon sikerült jól kitol-
niuk a többiekkel, hiszen az összes 
előtanulmány használhatatlanná 
vált. A hegy alatt abrakolva kellett 
újragondolni, áttervezni a felcsíki 
víz és csatornahálózat mestertervét 
a balánbányai önkormányzat miatt, 
aminek érthető, hogy nem örült sem 
a regionális vízszolgáltató, sem pedig 
a többi érintett település. Magunkra 
haragítottunk mindenkit, nem be-
szélve arról, hogy tízmillió euró szállt 
el a településről a rossz döntés miatt. 

– Bízik az új tanácsban? Vajon 
nem ismétlődik meg az önkormány
zati húzd megereszd meg?

– Nem, ugyanis az új testület-
ben a friss erők vannak többségben, 
olyan személyek, akik a város sorsát 
másképpen látják, a jövőt, minden-
képpen a haladást támogatják. Kissé 
elkeserített ugyan, hogy az alakuló 
ülésen nem sikerült alpolgármestert 
választani. Az első fordulóban két 
jelölt kapott 5-5 szavazatot, a többi 
voks szétaprózódott. A következő 
forduló is ugyanezt az eredményt 
hozta, a törvény értelmében történt 
még három szavazási kísérlet az ülé-
sen, de maradt az 5-5 arány, így a 
jogszabályok értelmében a követke-
ző tanácsülésre, július 17-re kellett 
halasztani az alpolgármester megvá-
lasztását. Pedig fontos lenne, hiszen 
tennivaló van bőven, a munkát pe-
dig muszáj megosztani, és dolgozni 

kellene, nem halogatni a munkát, a 
döntéseket. Azt szeretném, ha egy 
dolgos, munkabíró személy lenne az 
alpolgármester, aki a feladatkörének 
szenteli magát. 

– Egykori kulturális szakbizott
sági tagként mit szándékozik tenni, 
hogy megszűnjön az elmúlt évekre 
jellemző pangás?

– Valamikor Balánbányán ha-
vonta volt színház, ma nincsen. Hála 
istennek, működik a Botorka tánc-
együttes, de van moderntánccsopor-
tunk is, a tagjai régen minden évben 
fesztivált szerveztek, azonban az el-
múlt években bizonyos okok miatt 
nem sikerült tető alá hozni a rendez-
vényt. Pedig igény van a kultúrára, hi-
szen amikor Csíkszentdomokoson 
vendégszerepelnek a csíkszeredai 
Csí ki Játékszín művészei, a telt há-
zas közönség fele balánbányai. Bu-
szokat biztosítanak, néha kettőt is 
tér a jármű a színházkedvelőkkel. A 
kultúrházunk rendben van, nagyon 
szeretnénk, ha ide is eljönnének a 
csíki színészek. A turisztika meg 
a sport ügyében többször is tár-
gyaltam a csíkszentdomokosiakkal, 
próbáltam közös munkára rábírni, 
hiszen igaz, hogy domokosi terület 
az Egyeskő, a Nagyhagymás és kör-
nyéke, de mégiscsak Balánbányán 
keresztül vezet oda az út. Úgy érzem, 
ezen a téren is új fejezetet nyithatunk 
majd a jövőben, megszületik majd a 
régóta áhított, mindkét fél számá-
ra gyümölcsöző együttműködés az 
önkormányzatok között. Egyelőre 
úgy tűnik, egy magánbefektető sí-
pályát készül építeni, ami segítene, 
főként, ha a látogatók itt aludnának, 
fogyasztanának. Az önkormányzat 
tulajdonában van három egykori 
legénylakás, amelyből lehetne szál-
lodát kialakítani. Gond, hogy sem 
a városnak, sem pedig az itteni la-
kosoknak nincs földterületük, ipari 
tevékenység sem zajlik a településen, 
így nincs semmi, ami termelne. Az 
idegenforgalom hozhatna valameny-
nyit a konyhára. Egyelőre a helyzet 
nem túl rózsás, érkeznek a turista-
buszok, a látogatók kigyalogolnak 
az Egyeskőhöz, majd lejönnek a 
hegyről, visszaülnek a buszba, és úgy 
távoznak a településről, hogy itt csak 
levegőt vesznek, semmi mást. Így 
egyelőre nem beszélhetünk működő 
turizmusról. Segítene a Kovácspéter-
tanyavilág felé vezető út felújítása, 
ami felszámolná a város zsáktelepülés 
jellegét. A megyei tanácsnak létezik 
egy elvben nyertes pályázata, amely 
nyomán a gyergyószentmiklósi 4-es 
kilométerkőig felújítanák az emlí-
tett szakaszt, azonban az említett 
pályázati tengelyen egyelőre nincs 
pénz. Az utazók rövidíthetnének a 
Gyilkos-tó felé, főként a kisebb ten-
gelysúlyú járművek számára lenne 
ideális a szakasz. Tudni kell, hogy az 
út nyomvonala gyönyörű természeti 
tájon halad át, feltehetően sokakat 
vonzana, és talán Balánbányának is 
jelentene valamennyi bevételt, főleg 
ha megállnának az emberek egy-egy 
ebédre vagy kávéra, de akár itt tölte-
ni néhány napot.

Hompoth Loránd

Brezovszky György: Dolgozni kell! fotó: tamás attila



6. oldal |  2012. július 9., hétfőhargitanépe

hirdetések

Körkép
Úttörő kezdeményezés

Barokk Fesztiválzenekar
a Borvíz ünnepén nyílik a Borsáros-fürdő

Utolsó simítások

társadalom

tegnap este megkezdődött a  
régizene feszti vál. kimondot-
tan a feszti vál idejére áll ösz-
sze a Barokk fesztiválzenekar, 
amelynek tagjai többségében 
hazai zenészek. Úttörő jellegű a 
kezdeményezés, noha alkalom-
adtán volt már rá példa, hogy 
alakultak ideiglenes együttesek. 
a barokk hangszereken játszó 
együttest ma este 20.00 órától 
hallhatja a közönség a szent 
ágoston-templomban.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Máris kivívta a szakma elis-
merését a Barokk Feszti-
válzenekar, dacára annak, 

hogy új a kezdeményezés. Tagjai 
olyan hivatásos művészek, akik au-
todidakta módon sajátították el a 
historikus előadásmódot.

– Romániában nincs barokk-
hangszer-tanítás, csak fakultatív 
óra keretében, netán fizetés elle-
nében, és csak néhány hangszert 
oktatnak. Így mindegyikünk nyári 
kurzusokon és külföldön tanultunk 
– mondta dr. Filip Ignác Csaba, a 
Régizene Fesztivál művészeti veze-
tője, aki egyben a zenekar tagja is.

Hasonló módon ismerkedett 
a barokk hegedűvel Kovács László 
is, aki Brassóban végezte zenei ta-
nulmányait, és tanárának, Hanke 
Katalinnak köszönhetően vett részt 
a kolozsvári Bach Akadémián. Itt 
ismerkedett meg a drezdai Ulrike 
Titzével, a fesztiválzenekar művé-
szeti vezetőjével. Szintén ennek a 
kapcsolatnak köszönhetően hívták 
meg pár évvel később Ulrike Titzét 
a Régizene Fesztiválra. 

– Az országban az utóbbi 10-15 
évben indult el a historikus előadás-

mód művelése, Nyugaton már na-
gyon rég másképp nyúlnak a barokk 
művekhez. Régebb itthon modern 
hangszereken játszottuk ezeket a 
darabokat a Csíki Kamarazenekar-
ral – nyilatkozta a Hargita Népének 
Kovács László hegedűs.

Az elkezdett munka eredménye 
pedig évről évre csiszolódik, Ulrike 
Titze szerint ez a fejlődés érezhető a 
koncertek színvonalán is.

A Barokk Fesztiválzenekarban 
az ország legjobb barokk zenészei 
játszanak, a csíkszeredaiakon kívül 
Bukarestből, Brassóból, Kolozsvár-
ról, Marosvásárhelyről és Németor-
szágból is érkeztek a közös fellépésre. 
Lévén, hogy az együttes csak a ren-
dezvény idején ad koncertet, nagyon 
rövid idő áll rendelkezésükre a közös 
próbákhoz, ennek viszont vannak 
előnyei is, állítják a tagok. 

– Ha rövid az idő, akkor jobban 
koncentrál mindenki, sokszor nagy 
figyelem mellett több mindent lehet 
megvalósítani, mint hosszabb pró-
bafolyamat alatt – részletezte Ulrike 
Titze művészeti vezető. 

A koncert kottaanyagát ter-
mészetesen már mindenki előző-
leg kézhez kapja, így már felké-
szülten kezdik a munkát. Mint 
ahogy a repertoár összeállítását is 
internetkapcsolat segítségével már 
év elejétől tervezik. 

– A mai koncertet is már fél 
éve tervezzük Ulrikével, előzetesen 
egyeztettünk a műsorfüzet tartalmá-
ról. Kellett változásokat is beiktat-
nunk, eredetileg arról volt szó, hogy 
lesz kórus és szólisták is, de közben a 
Nagy István Művészeti Középiskola 
tanárainak kórusa felbomlott, ami 
aztán később mégis újraalakult – 
mondta Kovács László hegedűs.

A hazai zenészek számára az 
országban egyedül a Régizene Fesz-
tivál keretében működő Régizene 
Nyári Egyetem nyújt lehetőséget a 
historikus előadásmód tanulására. 
A kurzusok hatásának már megvan 
az első sikertörténete is Hunyadi 
Koppány, a Nagy István Művészeti 
Középiskola elvégzése után Paler-
móban barokk hegedű szakon fejez-
te be tanulmányait.

a borvíz ünnepén, július 21-én nyit-
ja meg kapuit a csíkszentkirályi 
Borsáros-fürdő gyógyközpont, 
amelynek fedett részében a reu-
más és ízületi bántalmak kezelése 
mellett az ide látogatók szauna és 
jakuzzi használata mellett lazul-
hatnak. a létesítmény szomszéd-
ságában egy szabadtéri medence 
várja a fürdőzőket, napozóágyak-
kal és kempingasztalokkal. a für-
dő próbaüzemeltetése a napok-
ban indul el.

P. B.

Az utolsó simításokat végzik 
a csíkszentkirályi polgármes-
teri hivatal által üzemeltetett 

Borsáros-fürdő gyógyközpontban, 
valójában a jakuzzi beszerelése várat 
még magára.

– Sikerült megoldanunk a for-
rásvíz hőmérsékletének szabályozá-
sát, egyelőre fás kazánnal fogjuk me-
legíteni a benti medencéket – nyilat-
kozta Székely Ernő, Csíkszentkirály 
polgármestere.

Eredetileg a gyógyközpont 
mű ködtetéséhez szükséges ener-
giát napelemes rendszer kiépíté-
sével szerette volna megoldani a 
hivatal, a Zöldház-program kere-
tében pályázatot is benyújtottak 
ennek finanszírozására, a prog-
ram viszont leállt, és így úszott ez 
a lehetőség.

– A benti medence feltöltését 
jövő héten kezdjük, míg a kintinél 
szeretnénk már hétvégén megen-
gedni a vizet, addig viszont még 
renoválnunk kell a medencét. A 
tél során elkorhadt deszkadarabo-
kat kicseréljük, majd fertőtlení-
tünk – mondta Székely.

A szabadtéri strand területren-
dezése is a napokban zajlik, a napo-
zóterületet fűvel vetették be, lassan 
helyükre kerülnek a napozóágyak 
és kempingasztalok is. A fürdő be-
járatához székely kapu felállítását 
tervezik, ez július 21-ig kell elké-
szüljön, az egyhetes próbaüzemel-
tetést követően ugyanis akkor lesz 
a létesítmény ünnepélyes átadása.

Próbán a Barokk Fesztiválzenekar. Historikus előadásmód fotó: Balázs árPád

Gyógyfürdőközpont. Próbaüzemre készen fotó: Balázs árPád
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udvarhely

Körkép

Székelyudvarhely új összeté-
telű önkormányzati testülete 
pénteken tartotta első mun-
kaülését. A polgármesteri ösz-
szehívóban egy napirendi pont 
szerepelt: a szociális lakást 
igénylők listájának elfogadá-
sa. A városi tanács ezúttal 
rábólintott a névjegyzékre, így 
a lista első huszonkét helye-
zettje hamarosan költözhet is 
a Cserehátra.

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

ACsereháton épülő hat
vannégy szociális lakás
ból huszonkettőt – mint 

ismeretes – a városi tanács még 
decemberben ki szeretett volna 
utalni. Akkor a polgáriak tartóz
kodása miatt nem tudták elfogad
ni a szociális lakást igénylők új lis
táját, mely az elkövetkezőkben a 
polgármesteri hivatal adminiszt
rálásába tartozó bérlakások ki
osztásának alapjául fog szolgálni. 
Megalakították 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 va
laki kifogást akar találni az előter
jesztésben, akkor talál is – közölte 
a listával kapcsolatosan Bunta 
Levente polgármester, majd azzal 
folytatta, pontjaik szerint sorba 
állították az igénylőket, a név
jegyzéket pedig kifüggesztik. 

– Ha hiba csúszott be a pon
tozás során, lehet fellebbezni. Re
mélem, nem lesz sok fellebbezés, 
és minél hamarabb ki lehet osz
tani a kész lakásokat – mondta a 
polgármester, aki arról is említést 
tett, hogy még a pontozást meg
előzően a Csereháton élő 250 
család jelezte: nem szeretnék, ha 

a lakótelep társadalmi összetétele 
változna. 

Igényüket figyelembe véve 
igyekeztünk a kritériumrendszert 
alakítani: a munkakönyv meglé
tét, 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. 
Egykét milliárd lej hiányzik, hogy 
a többi tömbházat is befejezzük – 
ismertette a polgármester. 

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, mikor 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, ti
zenkét igennel, nulla nemmel és 
hat tartózkodással elfogadták az 
előterjesztett szociális listát – az 
elkészült huszonkét lakást tehát 
ki lehet osztani. 

A Natura 2000 hálózat részévé 
vált a középnyugati Hargita-hegy-
ség mintegy 13 373 hektárnyi 
területe, mely magában foglalja 
a Madarasi-Hargitát, az Ördög-tó 
rezervátumot, továbbá a Csíki-
medencében már létező madár-
védelmi területet, ennek meg-
óvására pályázott sikeresen a 
Zetelaka–Libán Magán Erdőgond-
nokság, mely a következő három 
évben mintegy 2 millió lejt költhet 
erre a célra – derült ki a gondnok-
ság pénteki sajtótájékoztatóján.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Románia az Európai Unióhoz 
való csatlakozással a közös
ségi jelentőségű természetes 

élőhelyek, illetve állat és növényfajai 
védelmében olyan területek kijelölé
sét vállalta, amelyek így az EU ökoló
giai hálózatának, a Natura 2000nek 
a részeivé váltak. A hálózat eszméjé
re az elnevezésből is lehet következ
tetni: értékes természeti területek, 
élőhelyek többékevésbé összefüggő 
láncolata, amelyek az eredeti európai 
élővilágot őrzik. A kijelöléssel Ro
mánia területének közel 22 százalé
ka lett Natura 2000 terület.

A zetelaki sajtótájékoztatón Sán
dor Alpár erdőmérnök, a Zetelaka–
Libán Magán Erdőgondnokság ve

zetője elárulta, hogy a Natura 2000 
hálózat részévé vált a középnyugati 
Hargitahegység mintegy 13 373 
hektárnyi területe nyolc község, 
Zetelaka, Kápolnás, Szentegyháza, 
Csíkrákos, Madaras, Dánfalva és 
Karcfalva, valamint Gyergyóújfalu 
birtokaiból tevődik össze, a terület 
89 százaléka erdő, 9 legelő, 2 száza
léka pedig magánkaszáló.

Az erdőgondnokság még 
2010ben öt évre gyámsági szerző
dést írt alá a környezetvédelmi mi
nisztériummal, a MadarasiHargita 
élőhelyvédelmi terület megőrzését 
vállalva, majd sikeresen pályáztak a 
kezelési terv elkészítésére, melynek 
finanszírozási szerződését június 
8án írták alá. Ennek értelmében a 
gondnokságnak három év áll ren
delkezésére, hogy földrajzilag és 
természetvédelmileg megvizsgálja a 
területet, majd meghatározza a ter
mészetes élőhelytípusok fenntartá
sához szükséges intézkedéseket. A 
pályázat összértéke 2 065 852 lej, 
melynek 80 százalékát az Európai 
Unió, a fennmaradó 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 
keretében több előtanulmány el
készítésével feltérképezik és rög

zítik a terület értékeinek megvé
déséhez szükséges intézkedéseket 
– 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 megismerteté
sét, megelőzve ezzel az informá
cióhiányból esetlegesen eredő 
vitákat. A Natura 2000 rendszer 
ugyanis többször felvetett a föld
tulajdonosok részéről olyan kér
déseket, 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 termé
szeti értékek ne sérüljenek a fejlő
dés során, mindezt úgy, hogy a tu
lajdonosoknak semmiféle hátránya 
ne származzon ebből. Sőt – mint 
a mérnök elmondta – a projektbe 
való bekerülés olyan kedvezmé
nyekkel, támogatásokkal jár, hogy 
egy idő után más földtulajdonosok 
önként fognak jelentkezi, hogy ré
szesei lehessenek a rendszernek.

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 a ha-
táron túlról is érkeztek az NDK 
volt autóikonjaiból.

Berkeczi Zsolt
Berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Bár az időjárás azon volt, 
hogy az emberek otthon 
töltsék hétvégéjüket, pár 

száz érdeklődőt mégsem sikerült 
eltántorítani, ők kíváncsian láto
gattak ki az udvarhelyi Trabant 
Klub által hetedik alkalommal 
megrendezett Trabant–Wartburg 
Találkozóra. Tókos Tamástól, a 
rendezvény egyik szervezőjétől 
megtudtuk, idén Bákótól, Gala
con át egészen Kolozsvárig az or
szág minden sarkából érkeztek a 
kétüteműek szerelmesei, de több 
autós jött Magyarországról is. 
Bebizonyosodott, vannak olyan 
járművek, amelyekkel akár úgy 
is lehet versenyezni, hogy egyet
len métert sem tesznek meg vele. 
A keletnémet autók megméret
tettek: díjazták a legszebbet, a 

legcsúnyábbat, a legöregebbet, a 
„legextrémebbet”, a legbolondab
bat, a legmesszebbről érkezettet, 
ugyanakkor nem maradhatott 
ki a közönség kedvence sem. A 
szombati nap például felvonulás
sal vette kezdetét, Udvarhely ut
cáin pöfögve hívták fel magukra 
a figyelmet a kétüteműek, délután 
pedig ügyességi versenyen bizo
nyíthattak az autótulajdonosok. 
A sofőr bekötött szemmel kellett 
irányítsa autóját a felállított aka
dályok között, egyetlen segítsége 
a háta mögött ülő társa, aki fülébe 

suttogva mondta az irányt. Néze
lődésünk során egy olyan csapat
ba botlottunk bele, akik inkább az 
autó gyári állapota mellett tették 
le a voksot. Az egyik tulajdonos 
Trabantja motorteréből kiemel
kedve úgy fogalmazott: „Hogyha 
gyári állapotában meghagyjuk 
az autót, szerintem úgy képviseli 
igazán a legnagyobb értéket.” Az 
autós elmondása szerint kellenek 
az ilyen találkozók, mindig tanul 
valami újat az ember, hiszen nem 
maradnak el az ilyenkor megszo
kott tapasztalatcserék sem.

Először üléseztek a nemrég megválasztott városatyák. Rábólintottak a listára

Keletnémet autócsodák. Nosztalgia

SZéKELyuDvArHELy vároSi TANáCSA

Kész a szociális lista, 
költözhetnek az igénylők 

NATurA 2000, Hogy A TErMéSZET NE CSAK EMLéK LEgyEN

Önként jelentkező gazdák

TrAbANT–WArTburg TALáLKoZó ZETEvárALjáN

Nem a Trabantot vágták
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Csapatvetélkedő, az Európai Unió 
régióinak megismerése és az 
aktuálpolitikai helyzet elemzé-
se mellett a szórakozásra is bő-
ven volt lehetőségük azoknak, 
akik részt vettek az elmúlt hé-
ten IX. EU Táborban.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro

AMagyar Ifjúsági Érte kez let 
(MIÉRT) az RMDSZ Fő
titkárságával, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegye
temmel és a Gyergyó Területi If
júsági Tanácsával együttműködve 
kilencedik alkalommal szervezte 
meg idén az EU Tábort. A mára 
már hagyományos rendezvényt, 
az elmúlt évekhez hasonlóan 
Marosfőn tartották, ahová az or
szág számos régiójából érkeztek a 
résztvevők.

– Harmadik alkalommal ve
szünk részt a színvonalas rendez
vényen, amely, noha programjai

ban kiemelkedik a többi közül, az 
ára nagyon kedvező – tudtuk meg 
a Szatmár megyéből érkező egye
temistáktól.

A tábor idején a részt vevő fia
tal szakemberek, jeles közéleti sze
mélyiségek, valamint politikusok 
különböző témakörben tartottak 

előadásokat, így a fiataloknak le
hetőségük adódott egyebek mel
lett betekintést nyerni az aktuális 
politikai helyzetbe, illetve választ 
kapni néhány eddig megválaszo
latlan kérdésre.

– Teljesen más a rövidnad
rágos politizálás, közvetlenebb 

a hangvétel, az ember vélemé
nye is megváltozik, így, hogy 
szemtől szembe elbeszélgethet a 
képviselőkkel, és nem az újságok 
hasábjain találkozik a nyilatkoza
taikkal – összegezték tapasztala
taikat a résztvevők.

Az előadások mellett legtöb
ben az eKarrier sátrat látogatták, 
ahol nemcsak megtanulhatták az 
önéletrajz és motivációs levelek 
formai követelményeit, hanem 
improvizációs feladatokkal gya
korolhatták az állásinterjúkat is, 
felkészítve a fiatalokat az éles 
helyzetekre. A tábor idei temati
kájára, a Régiók harcára épültek a 
csapatvetélkedők is, naponta bi
zonyítaniuk kellett a résztvevők
nek, hogy érdemesek a fődíjra.

– Tartalmasak, érdekesek vol
tak a vetélkedők, volt a sporttól 
a főzésen át a fejtörőkig minden 
– fejtette ki Muresan Roland, a 
nyertes Brabantok csapatának 
tagja hozzáfűzve: Nagyon szoros 

volt az állás, mi naponta csúsz
káltunk lefel a ranglétrán, csak 
a díjátadón tudtuk meg, hogy 
elsők lettünk.

A tizenhat fős Brabantok csa
pata vegyes összetételű volt, ben
ne gyergyószentmiklósi, kolozs
vári, brassói, csíki, nyárádszeredai 
tagokkal. Fődíjuk a Winkler 
Gyula EPképviselő által felaján
lott, háromnapos brüsszeli kirán
dulás, októberben.

A kilencedik alkalommal meg
szervezett EU Tábor társszervezői 
voltak a Kós Károly Akadémia, az 
Európai Tanulmányok Központ 
(CES – Centre for European 
Studies), az Országos Sport és 
Ifjúsági Hatóság, Hargita Me
gye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Ifjúsági Alapítvány, valamint a 
Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács 
(MIÉRTtagszervezet), támoga
tói az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatala és a Communitas Ala
pítvány.

A nyertes Brabantok fotó: miklós réka

A sokarcú nő volt a fő témája 
a tizenharmadik alkalommal 
szervezett gyergyóremetei fa-
luünnepnek, amelynek kereté-
ben nőkről szóló színvonalas 
szimpóziumon vehettek részt 
az érdeklődők; de felavatták 
a nemrég felújított három is-
kolaépületet és kitüntetésben 
részesítették az arra érdeme-
sülteket.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nehéz időszak előtt ál
lunk, ugyanis nemcsak a 
gazdasági válság, hanem 

az újabban beállt politikai válság 
is nehezíti életünket – hangoztat

ta üdvözlőbeszédében Laczkó Al
bert Elemér polgármester a tizen
harmadik alkalommal szervezett 
Remetei Falunapok keretében 
tartott dísztanácsülésen.

Mint mondta, a megkezdett 
munkálatok, a folyamatban lévő 
projektek a mostani körülmények 
közepette olyan pluszterhet rónak 
a közösségre, amely igénybe veszi 
mindannyiuk türelmét. Az elöl
járó ugyanakkor megköszönte a 
község lakosságának kiállását a jú
nius 10i helyhatósági választáso
kon, elmondva, noha rossz emlék 
mindannyiuk számára a kampány, 
túl kell lépni rajta. Mint mondta, 
többek közt ezért is választották 
a 13. falunapok témájának A sok-

arcú nőt, hiszen a nők azok, akik 
megadják a családi élet melegét és 
értelmét. 

– Figyelnünk kell a nőkre, és 
érvényre kell juttatnunk, amit 
ők mondanak – hangsúlyozta az 
elöljáró.

Az országban kialakult poli
tikai válságra apropózva Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsá
nak elnöke kijelentette:

– A mi dolgunk az, hogy halad
junk, fejlődjünk, próbáljunk olyan 
erős láncot formálni a magyar kö
zösségből, amely képes túlélni azt 
is, ha Bukarestben a jobb és balol
dal egymással verekszik.

Az elöljáró kihangsúlyoz
ta: úgy maradunk erősek, ha a 
magyar–magyar kapcsolatokra 
figyelünk, nem a román pártok 
vitáira.

A dísztanácsülés keretében 
adták át a Legtisztább, legrende-
zettebb település verseny harma
dik díját, köszöntötték a 80 éves 
önkéntes tűzoltóalakulat legidő
sebb tagját, a 85 éves Antal Mi
hály bácsit. A Tiszta udvar, rendes 
ház kitüntetést Portik Ferenc és 
Laczkó Ferenc gazdák vehették 
át, a kapura kiszegezhető tisztelet
tábla mellett egy évig adómentes
séget élveznek az érintettek. A pe
dagógusdíjat idén Mincsor Béla 
kézilabdaedző vehette át, aki a fiú
csapatával idén országos negyedik 
helyezést ért el. A Pro Remetedí
jat dr. Paulovits Lajos, Biatorbágy 
testvértelepülés volt polgármes
terének, a díszpolgári címet pedig 
Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikónak, 
a Budapest 18. kerület nőegylete 
vezetőjének adták.

A Tarisznyás Márton Múzeum-
ban külön kialakított helyiség-
ben talál otthonra a huszadik 
század erdélyi festészetének 
meghatározó alakja, Incze 
Ferenc gyergyószentmiklósi 
származású festőművész ha-
gyatéka.

M. R.

Incze Ferenc festőművész végre 
hazatért. A művész hagyaté
ka a múlt héten érkezett meg 

a Tarisznyás Márton Múzeum
ba, miután sikeres tárgyalásokat 
folytattunk a jogos örököseivel 
– tájékoztatott Csergő Tibor, az 
intézmény vezetője.

Hozzáfűzte, a gyűjtemény 
több száz elemből áll, köztük 
olajfestmények, ceruza és szén
rajzok.

– Polonyi Jolán, a festő ne
veltlánya, a műveket meghatáro
zott feltételekkel adta át, amelye
ket igyekszünk legjobb tudásunk 
szerint betartani – fejtette ki 
Csergő.

A szerződésben foglalt meg
egyezés alapján 2014ig Gyer
gyó szent mik ló son, különböző 
erdélyi városokban és Magyar
országon is időszakos kiállítá
sok keretében lesznek láthatók 
az alkotások, ezt követően pe
dig folyamatosan látogathatók 
lesznek Gyer gyó szent mik ló son, 
egy külön erre a célra átalakított 
kiállítóteremben. 

– Mindent meg kell tennünk, 
hogy az előre leszögezett feltéte
leket teljesíthessük, hogy ne ve
szítse el a város saját szülöttjének 
munkáit – mondta Csergő.

A kérdésre, hogy hol lenne 
alkalmas helye a tárlatnak Cser
gő Tibor kifejtette, hogy a régi 
tüdőkórház épületének képző
művészeti galériává való átalakí
tása évek óta dédelgetett terv, a 
látványtervei is kész vannak, már 
csak a kivitelezést kellene elkez
deni.

– Három év alatt, ha be tud
juk fejezni ezeket a munkálatokat, 
akkor megnyithatjuk az állandó 
kiállítást is, így eleget téve a meg
állapodásnak – közölte Csergő, 
hozzátéve:  A Tarisznyás Márton 
Múzeum és Gyergyószentmiklós 
lakossága büszke lehet, hogy haza
tért az egykori rendszer által nem 
kívánatos művészünk, és mindent 
meg kell tennünk, hogy egy ilyen 
hatalmas jelentőségű gyűjteményt 
megőrizzünk. 

REMETEI FAlUnApok

A nőket ünnepelték
gyERgyószEnTMIklóson InCzE FEREnC hAgyATékA

Állandó tárlat nyílik

sáToRbonTás A IX. EU TáboRbAn

Brüsszelbe mennek a Régiók harca nyertesei

Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó egy Balázs József-festményt vehetett át

Csergő Tibor a hagyaték egyik darabjával



Az SP Tableware spanyol légió
sa, Victor De La Parte győzel
mével zárult a Szeben Kerékpá
ros Körverseny, a második he
lyen – tizenhét másodperccel a 
győzteshez képest – a Tusnad 
Cycling Team horvát kerekese, 
Matja Kvasina végzett. A két 
sportoló zárta az első két he
lyen a román körversenyt is, 
igaz, akkor Kvasina állhatott a 
dobogó legmagasabb fokára, 
tegnap a spanyol ünnepelhe
tett. A TCTsek számára két 
magyar nagydíj és egy lengyel 
viadal szerepel még a júliusi 
versenynaptárban.

Kopacz Gyula
kopacz.gyula@hargitanepe.ro

Pénteken a csapatidőfutamot 
tartották a Disznód–Szeben 
közötti 10,2 kilométeres 

szakaszon, melyet az ukrán Kolls 
nyert meg a görög SP Tableware 
előtt, a Tusnad Cycling Team ke
rekesei harmadikként értek célba, 
hátrányuk a görögökkel szemben 
mindössze négy tizedmásodperc 
volt.

Szombaton a Szeben–Disz
nód– Cód–Szentágota–Bâleató 
közötti 90,15 kilométert telje
sítette a mezőny, melyen szökés 
is volt, ám a Transzfogaras meg
mászása során a mezőny befog
ta a szökevényeket. A szakaszt 

a Besztercebánya csapatából a 
szlo vák Martin Haring nyerte,  
a Tus nad Cycling Teamből Matja 
Kva sina az 5., Evgeni Gerganov a 
17., Sergiu Cioban a 19., Braico 
Alexander a 26., Lovassy Kriszti
án a 88., Ternovsek Marcel a 89., 
Novák Károly Eduárd a 119. he
lyen ért célba. A Bâleatóig tartó 
mászáson Victor De La Parte 
és Matja Kvasina folyamatosan 

figyelte a másikat, így sem a spa
nyol, sem a TCTs nem tudott 
sikerrel elszökni.

Tegnap a Szeben–Szelistye–
Zsinna–Kelnek–Szász szerda
hely–Szeben, 146,25 kilométeres 
szakasszal zárult a verseny. Az etap 
elején több szökési kísérletet ha
tástalanított a mezőny, ám később 
egy ötfős – közöttük Gerganov is 
– sikeresen lépett el a többiektől, 

előnyük három percnél több is 
volt, ám az érkezésre ez csökkent, 
de „hazaértek”. A végső sprintben a 
szerb válogatott tagja, Kasa Gábor 
bizonyult a legjobbnak, Gerganov 
a második helyen ért célba. Kvasina 
ugyan próbálkozott a szökéssel, ám 
Victor De La Parte figyelte közvet
len ellenfelét, és hatástalanította 
csapata segítségével a TCT horvát 
légiósának kísérletét.

A Szeben Körversenyt a spa
nyol Victor De La Parte (SP 
Tableware) nyerte, a második he
lyen – 17 másodperces hátrány
nyal – a Tusnad Cycling Team 
horvát légiósa, Matja Kvasina 
végzett, míg a harmadik helyen 
az ukrán Artem Topcsanjuk 
(SP Tableware) zárt. A csapat
versenyt a görög SP Tableware 
nyerte a Tusnad Cycling Team 
és a szerb válogatott előtt. A 
legjobb sprinternek Kasa Gá
bor bizonyult, a legjobb román 
kerékpáros George Stancu (CS 
Otopeni) lett, míg a hegyme
nők között és a pontversenyben 
Kvasinát megelőzve De La Parte 
győzött. A Tusnad Cycling Team 
számára tehát hét dobogós hely 
jutott a Szeben Körversenyen: a 
végső díjazáson kívül az első sza
kaszon Kvasina a 2., a másodikon 
a TCT a 3., a negyedik etapon 
Gerganov a 2. lett.

A Szeben Körverseny hivata
los moderátora a csíkszeredai Pál 
Pál Előd volt, aki az elmúlt négy 
évben a Székely Kerékpáros Kör
versenyen tevékenykedett.

A Tusnad Cycling Team 
tagjai július 21én a Miskolc 
Nagydíjon, egy nappal később 
a Budapest Nagydíjon, 24–28. 
között pedig a lengyelországi 
Dookoła Mazowsza versenyen 
vesznek részt.

2012. július 9., hétfő  | 9. oldalhargitanépe

hirdetéseK

Sport
ViSSzAVágoTT A roMán Körön elSzenVedeTT VereSégérT A SPAnyol

De La Parte győzött, Kvasina 2. a Szeben Körversenyen

Második helyen zárt csapatban a szeben Kerékpáros Körversenyen a tusnad Cycling team



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
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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.

Előfizetésért hívja 
terjesztőinket: 

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

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

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

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

Előfizetési áraink 
1, 3, 6 és 12 hónapra:

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

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

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

Apróhirdetés, megemlékezés: 
ma gán személyeknek 20 szó alatt 

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

hargitanépe

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.!



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.



Napról napra
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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.

szünetel a tanácsadás

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete (Pető�  Sándor utca 8. szám) értesíti 
a lakosságot, hogy 2012 őszéig szünetel az 
ingyenes jogi tanácsadás.
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programajánló

Pontgrafi kai kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzé-

si Forrásközpont és Hargita Megye Tanácsa 
szervezésében július 18-án, szerdán 18 órakor 
Lőrincz László egyéni pontgra� kai kiállítását 
nyitják meg a Hargita Megyei Hagyományőr-
zési Forrásközpont (Székelyudvarhely, 1918. 
December 1. utca 9. sz., II. emelet) székhelyén. 
Méltatóbeszédet mond Kiss László színész. 
Népdalokat énekel Laczkó Zsanett Henrietta 
I. osztályos tanuló (Szentegyháza).

Nyári Filozófi ai Tábor 
Július 9–13. között a Babeş–Bolyai Tu-

dományegyetem Magyar Filozó� a Intézete 
immár negyedik alkalommal szervezi meg 
Csíkszépvízen a � eórosz Nyári Filozó� ai 
Tábort. A hazai és magyarországi egyetemi 
oktatók és hallgatók, továbbá a hazai közép-
iskolai oktatók és diákok részvételével meg-
rendezett tábor célja az egyetemi képzés során 
elsajátított elméleti tudás alkalmazása aktuális 
társadalmi-politikai kérdések, tudományos-
technikai kihívások, illetve irodalmi és mű-
vészeti jelenségek értelmezésére. A résztvevők 
a műhelytevékenységek során lehetőséget 
kapnak elemző és problematizáló készségük 
fejlesztésére, a � lozó� ai párbeszéd és vita gya-
korlására, valamint az egyetemi és középisko-
lai oktatás előtt álló feladatok megvitatására. 
Az ez évi, elsősorban művészet� lozó� ai-esz-
tétikai, illetve fenomenológiai irányultságú 
program a következő témákat tartalmazza: 
1. Művészet, átmenőben; 2. Test és technológia; 
3. Hang, hangzás, hallás. További információk 
a http://www.bbte-� lozo� a.ro/ honlapcímen 
találhatók. A tábor támogatói: Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala, Kolozsvári Akadé-
miai Bizottság, Communitas Alapítvány, Pro 
Philosophia Alapítvány.

Tárlat
Augusztus 24-ig látogatható a Csíki Székely 

Múzeum Kossuth utcai galériájában az Erdély 
virágai – Egy kutatás pillanatképei 2006–2011 
című kiállítás. Patakban ruhát mosó asszony, 
munkája fölé görnyedő szalmakalap-készítő 
mester, bivalyfogaton utazó gyerekek – mind-
mind jellegzetes jelenetek Erdély életéből, me-
lyeket fotókiállítás formájában egy csokorba 
rendezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. A 
múzeum munkatársai 2006 óta évente több 
vidéken végeztek mélyreható kutatást építész 
és néprajz szakos hallgatók, továbbá erdélyi 
néprajzkutatók bevonásával. A szisztematikus 
terepmunkákról pedig most, az Erdély virágai 
című fotókiállítás által adnak ízelítőt. Megoszt-
ják a terepmunka során szerzett élményeiket, a 
fényképezőgép által rögzített pillanatképekkel 
pedig betekintést nyújtanak Erdély falusi vilá-
gának sokszínűségébe. A képeken megelevene-
dik a templom kis közösségével együtt, a falusi 
iskola, a juhtartás és tejfeldolgozás helyszínéül 
szolgáló esztena, a fűrészmalom, továbbá szá-
mos családtörténet és emberi sors rajzolódik ki 
a fotókon. 

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

benedek.eniko@hargitanepe.ro
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www.parapista.com

para

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

19 éves a Pallas-Akadémia Könyvkiadó

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

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

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

Nyirő József: Uz Bence 

A Hargita Népe könyvajánlója

Az ördög cimborája

E zzel a címmel jelent meg 
a Vadas Gyula–Veress 
Albert szerzőpáros ön-

gyilkosságot kutató tanulmány-
kötete a Státus Kiadónál, Hargi-
ta Megye Tanácsának, a Hargita 
Megyei Kulturális Központnak, 
a csíkszeredai Cry for Help és 
a pécsi Sétatér alapítványok tá-
mogatásával.

A kötet a Corvina és a Gutenberg 
könyvesboltokban vásárolható meg 39 
lejért. A szerzők Németh Lászlóval vall-
ják, hogy „az öngyilkosságot elkövetők 

nem akarnak meghalni”. Sze-
rintük a saját életüket kioltók 
azért döntenek rosszul, mert 
sem ők, sem családjaik „nem 
alkalmazzák, vagy nem ismerik 
az addigi életük megváltoztatá-
sához szükséges eszközöket és 
lehetőségeket”. A kötet ebben 
nyújt segítséget, nemcsak azért, 

mert átfogó tudományos képet ad a jelen-
ségről, és eloszlatja előítéleteinket, hanem 
mert felsorakoztatja azokat a családi, il-
letve közösségi kohéziós erőket, amelyek 
kapaszkodót jelenthetnek.



Terasz
szabadidő
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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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