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Felújítják a derzsi 
templomot

A múlt héten megkezdődött a 
székelyderzsi unitárius vár-

templom felújítása. Ez az 
egyetlen olyan romániai 
magyar vártemplom, amely 
az UNESCO Világörökség kin-
csének részét képezi.

Üzemeltető 
kerestetik

Közbeszerzési eljárásban ke-
resi a mára szinte 

teljesen elkészült parajdi 
balneoközpont működte-
tőjét a település polgármesteri 
hivatala.

mérlegadatok

Norada az élen
A nyereség tekintetében a me-

gyei ranglistát a Norada Rt. 
vezeti közel 9 millió lejes értékkel, 
s ami ennél is örvendetesebb, az 
az, hogy az üzleti for-
galom gyarapodásával 
egyidejűleg növekedett a 
nyereség, valamint az egy alkal-
mazottra jutó nyereség is.

Víz nélkül 
Fenyéd

Több napig akadozott a víz-
szolgáltatás Fenyéden. A 

felháborodott lakók szerint a 
szolgáltató Harvíz Rt. két nap 
türelmet kért tőlük javítási mun-
kálatok miatt, ennek ellenére egy 
héten át nem kaptak megfelelő 
szolgáltatást. A részvénytársa-
ság szerint sok időbe telt a 
probléma lokalizálása, és 
bár kijavították a hibát, hét-
végén újra meghibásodott a falut 
ellátó vezeték, ezért volt a kiesés.
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Csereháti terepszemle 

Megnéztük az Árpád téri 
álomlakásokat

A csereháti Árpád téren épülnek Székelyudvarhely legnagyobb felületű, legkorszerűbb 
és legmutatósabb tömbházlakásai. Noha szociális lakásokról beszélünk, egy kétfürdős, 

háromszobás, nagy teraszos apartman több mint száz négyzetméteres, az extralakáshoz pedig 
kiváló panoráma is dukál – a szerencsésebb lakók a Fogarasi-havasok látványában is 
gyönyörködhetnek. Bekukkantottunk a kulcsrakész tömbházakba, és csak ámultunk-

bámultunk, majd úgy távoztunk: ide bárki szívesen beköltözne. > 4. oldal

Méretes lakások kiváló panorámával. Huszonkét család hamarosan költözhet is foTó: ifj. haáz sáNdor

Jogértelmezés
A politika, s annak szolgála-

tában a képlékeny jogértelmezés a 
hatalomszerzés és a hatalom meg-
tartásának eszköze lett, a felkészült 
és élelmes ügyvédek jogér-
telmezési játékai, mutatvá-
nyai – amelyekkel egyébként 
védenceik javát szolgálják – most a 
politikusok eszköztárába kerültek.
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A székelyudvarhelyi Haáz Re-
zső Múzeum Leonardo da Vinci 
zseniális találmányai című ki-
állításán folyamatosan vetített 
ismeretterjesztő film második 
részében a párizsi Louvre mú-
zeum legféltettebb kincsét, a 
világ leghíresebb műtárgyát 
elemezzük. A Mona Lisa híres 
mosolyát mítoszok övezik, le-
gendák tárgya. Leonardo több 
évig festett képe tele van rej-
tett szimbolikával.

A kép megrendelője, Lisa del 
Giocondonak a férje, aki selyem-
kereskedő volt. Az ifjú asszony né-
hány hónappal a kép megfestése 
előtt szülte meg második fiát, ami 
különösen fontos lehetett a család 
számára. Abban a korban nagyon 
magas volt a csecsemőkorban és 
gyermekágyi lázban elhunytak 
száma. A férjnek első két felesé-
ge, közvetlenül a szülés utáni he-
tekben hunyt el.  Francesco del 
Giocondo ilyen előzmények hatá-

sára rendelte meg a sikeres szülés 
örömére felesége portréját. 

A reneszánsz művészetben az 
Istenanya volt minden erényes 
asszony példaképe. Mona Lisa 
mosolya is a Máriáéval rokon. 
De ezek a derűsen és visszafogot-
tan mosolygó vonások egyben az 
erényességből fakadó szépségnek, 
sőt a nők szerelmi vonzereje ko-
rabeli toposzának is megfeleltek. 
Az egymásra tett kezek szintén a 
korabeli felfogás szerinti erényes 
életvitelnek a kifejezői. Ezt sugall-
ja a leheletkönnyű fátyol, illetve 
az asszonyi szorgalmat dicsérő 
diszkrét, de gazdag hímzés is. A 
portré szuggesztivitását, a festő 
által tudatosan irányított fény-
árnyékhatás fokozza. A hátteret 
megvilágító fény az alak egészét 
emeli ki. Különösen az arc és a kéz 
árnyékolása járul hozzá a nagyon 
plasztikus összbenyomáshoz. 

Az arc megvilágítása nem felel 
meg a loggia természetes fényvi-
szonyainak, hanem a kép sajátos-

ságaként a képkerettől balra fent 
meglehetősen közel elhelyezett 
forrás árasztja a fényt. Ez a művi 
helyzet fontosabbnak bizonyult, 
mint az ábrázolt valóság termé-
szetes fényviszonyainak megjele-
nítése. Hiszen a Mona Lisán nem 
a természet pontos ábrázolása 
a cél, mint ahogy azt Leonardo 
több helyütt vallotta, hanem egy 
új, teljesen autonóm festői hatás, 
amellyel ez a méltán híres kép már 
készítése közben meghatározó be-
folyást tudott gyakorolni a firen-
zei festészetre. A fiatal Raffaello is 
azok közé tartozott, aki többször 
járt Leonardo műhelyében és 
azonnal átvette idősebb festőtársa 
kompozíciós sémáját. 

Leonardo a modellt, az akkori 
firenzei ízlés szerint, félalakban 
ábrázolta, kétharmadig a néző felé 
fordulva. Az ábrázolás egy koráb-
bi németalföldi típust követett, de 
Leonardo jelentős újítást vezetett 
be azzal, hogy az arckép méretei 
meghaladják a szokásosat. A mo-

dell közelebb helyezkedik el a kép 
széléhez, a közte és a kép szemlé-
lője közötti távolságot a művész 
minimálisra csökkentette. 

Itt is, mint Leonardo madon-
nás festményein, megjelenik a 
növényzet nélküli táj, az út és a 
kiszáradt folyómeder, sziklás he-
gyek látványa, amellyel nagyobb 
mélységet, párásabb atmoszférát 
teremt. Egyre jobban párába vész 
minden, ez a levegőperspektíva, 
amelynek Leonardo óriási mes-
tere. A levegőperspektívát erősíti 
a színperspektíva: az előtér mele-
gen világító erőteljes vöröseiből, 
testszíneiből a háttér elhalványo-
dó, hideg kékjébe való átmenet 
tudatos alkalmazása.

Mindehhez még egy hatás 
járul, a „ködös, füstös” jelentésű 
szfumátó hatás, mely Leonar-
do találmánya: az éles vonalak 
eltompítása, az elütő színfelüle-
tek határainak lágy elmosása, a 
chiaroscuro (világos-sötét, azaz 
fény-árnyék) ellentéteinek egysé-

ges párás atmoszférába való össze-
békítése.

A Mona Lisa ikonná nőtte ki 
magát a XXI. századra, a tömeg-
kultúra része lett. Ennek legszem-
betűnőbb bizonyítéka, hogy mára 
a reklámipar egyik legkedveltebb 
műtárgya.

� Vécsi�Nagy�Zoltán�művészettörténész

HAáz-sARok A MűVész LeonArdo dA Vinci (ii.)

Meghibásodott A főVezeték

Víz nélkül Fenyéd
több napig akadozott a vízszol-
gáltatás fenyéden. A felháboro-
dott lakók szerint a szolgáltató 
harvíz rt. két nap türelmet kért 
tőlük javítási munkálatok miatt, 
ennek ellenére egy héten át 
nem kaptak megfelelő szolgál-
tatást. A részvénytársaság sze-
rint sok időbe telt a probléma 
lokalizálása, és bár kijavították 
a hibát, hétvégén újra meghi-
básodott a falut ellátó vezeték, 
ezért volt a kiesés.

Berkeczi�Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Több fenyédi olvasó for-
dult szerkesztőségünkhöz 
azzal a panasszal, hogy a 

helyi vízszolgáltató, a Harvíz Rt. 
napok óta nem biztosít számukra 
megfelelő szolgáltatást. Elmon-
dásuk szerint valóban kért a rész-
vénytársaság – a vezetéken tör-
tént sérülés javítására hivatkozva 
– kétnapos türelmi időt, ennek 
ellenére több napja akadozik a 
vízszolgáltatás, néhol pedig teljes 
kiesés is előfordult.

Lapunk kérdésére Zólya 
László András, a Harvíz Rt. 
igazgatója elmondta, bár nincs 
szó többnapos kiesésről, va-
lóban akadozott a falu vízel-
látása, amit a vízszolgáltatást 
biztosító fővezeték meghibá-
sodása okozott. 

– Az ivói szakaszon szét-
robbant a fővezeték, ez okozta 
a vízellátás akadozását. Amint 
a többnapos keresés után ki-
derült, a hiba eg y alsó átkelé-
si pontnál, az Ivópatakának 
fenekén található, amit bár 
sikerült kijavítani, a napok-

ban ismét szivárgást észleltek 
a munkatársak – fogalmazott 
tegnapi megkeresésünkkor 
Zólya László András. A Harvíz 
Rt.igazgatójának elmondása 
szerint azért húzódtak el any-
nyira a javítási munkálatok, 
mert három nap csak azzal telt 
el, hog y eg yáltalán megtalál-
ják a probléma forrását. Az 

igazgató tájékoztatása szerint 
a vezeték eg y olyan helyen sé-
rült meg , ahol a patak sodrása 
miatt nem volt észrevehető a 
szivárgás.

– Akkor találtuk meg a hi-
bát, amikor már olyan nyomás 
volt a vezetékben, hogy a hibás 
helyen elkezdett bugyborékol-
ni a víz – magyarázta Zólya. Az 

igazgató szerint a valószínűleg 
korábban már sérült cső azok 
után robbant szét, hogy a víz-
nyomás hiányára érkezett pa-
naszok hatására utasítást adott 
a vezetékben található nyomás 
növelésére. Bár a hétvégére si-
került kijavítani a sérült csövet, 
a hét elején újabb szivárgást 
észleltek ugyanott.

– Valószínűleg valamelyik he-
gesztés nem sikerült jól, ezért szi-
várog újra a víz. A munkatársaink 
jelenleg (tegnap – szerk. megj.) is 
a helyszínen vannak és remélhe-
tőleg még ma sikerül megoldani 
a problémát. Megértjük a lakók 
elégedetlenségét és elnézésüket 
kérjük a kellemetlenségért – fo-
galmazott az igazgató.

Szakadnak�a�csövek�Fenyéden.�Víz�nélkül�a�kánikulában� fotó: ifj. haáz sándor



Míves eMberek sokadalMa

Először rendeznek íjászversenyt
a székelyföldi legendárium és 
a szik baranta egyesület kar-
öltve első ízben szervez íjász-
versenyt székelyudvarhelyen. 
A Budvár íjászverseny nevet 
viselő megmérettetésre július 
28-án kerül sor, a július 27–29. 
közt zajló Míves Emberek So-
kadalmának szombatján.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, körvonala-
zódik Székelyudvarhely 
egyik legjellegzetesebb 

nyári rendezvényének végleges 
programja: július 27–29. között ti-
zenharmadik alkalommal gyűlnek 
össze Székelyföld és Erdély aktív 
kézművesei a Míves Emberek So-
kadalmán. Ez a rendezvény minden 
olyan tevékenységet felkarol, amely 
valami módon kapcsolódik a ha-
gyományokhoz, illetve a kézműves-
séghez. Sófalvi Bálint, a Székelyföldi 
Legendárium munkatársa elmondta 
lapunknak, az íjászversenyre bárki 

benevezhet, korhatár nélkül. Ez egy 
teljesen nyílt verseny: a jelentkezők 
számának függvényében döntik 
el, hogy hány és milyen korosztály 
szerint állhatnak a céltáblák elé. A 
Budvár íjászverseny legfontosabb fel-
tétele, hogy kizárólag hagyományos 
vagy kézzel készített íjjal lehet bene-
vezni, semmiféle karbonötvözetet 
nem szabad használni. A helyszínen, 
azaz a Székely Támadt várban a ren-
dezvény teljes ideje alatt segítséget 
lehet kérni az egész napos foglal-
kozások keretében a Szik Baranta 
Egyesülettől, többek közt némi 
felkészítést is a versenyre. Igény sze-
rint íjakat is biztosítanak azoknak a 
versenyzőknek, akiknek nincs saját-
juk. A megmérettetés előtt szabad a 
gyakorlás is. 

Mivel az idei sokadalmon ki-
emelt hangsúly esik a gyerekprog-
ramokra, ezért egy óriás legendári-
umos társasjátékot is felállítanak, 
az édesanyák pedig részt vehetnek 
gyerekeikkel a Darabontok kincse 
elnevezésű kincskereső játékon is. 

Körkép
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Az egész napos program során lehet gyakorolni a célba lövést

Bizonyára a jogászok egy részének tetszik az, amit a 
nagypolitikai porondon tapasztalnak: paragrafusok értel-
mezése feszül egymásnak, jogi trükköket, szemfényvesztést 
vetnek be a felek, néha rásegítenek a jogértelmezésre politi-
kai eszközökkel is. A magamfajta ember meg csak kapkod-
ja a fejét és csodálkozik. Tudja, mi történik, de nem igazán 
érti, hogyan.

Semmi más nem történik, mint eddig: mindenki azt 
próbálja bebizonyítani, hogy ő az erősebb kutya.

A kétértelmű vagy legalábbis nem egyértelmű, azaz 
értelmezhető jogszabályok, alkalmazási normák, az egy-
másnak olykor ellentmondó törvények, a szinte követhetet-
lenül gyakori jogszabály-változtatások számos kellemetlen 
helyzetet teremtenek a jogszabályokat alkalmazók és az 
igazságszolgáltatásban dolgozók számára is. Akinek ez a 
kenyere, el kell igazodjon a jogszabályok sűrűjében, útvesz-
tőjében. S akinek nem kenyere, az sem hozhatja fel ment-
ségül, hogy nem ismerte, nincs tudomása egyik vagy másik 
törvény, rendelet, sürgősségi rendelet előírásairól.

A házelnökök és az ombudsman leváltásának körül-
ményei, most meg az államfő felfüggesztése körül kibonta-

kozott jogértelmezési és jogalkalmazási cirkusz már-már 
arra enged következtetni, hogy a jog önálló életre kel, para-
grafusok viaskodnak egymással, s háttérbe szorul a jogal-
kotó szándéka, akarata, s elsikkad a lényeg: a jog, a törvé-
nyek az állampolgárok javát, biztonságát, szabadság jogait 
hivatottak szavatolni, védeni, óvni. A polgárokról most 
nem beszél senki – holott mindenki a népet emlegeti, a nép 
nevében beszél, mintha erre fölkenték volna. Holott csak 
mandátumot kaptak, időben behatárolt mandátumot. 
Csak ez utóbbi apróságot mintha elfelejtenék a nagypoli-
tikába csöppent hajdani kisemberek, netán közéleti szemé-
lyiségek, művészek, kis- és nagyvállalkozók, értelmiségiek.

A politika, s annak szolgálatában a képlékeny jogér-
telmezés a hatalomszerzés és a hatalom megtartásának 
eszköze lett, a felkészült és élelmes ügyvédek jogértelmezési 
játékai, mutatványai – amelyekkel egyébként védenceik 
javát szolgálják – most a politikusok eszköztárába került.

Magyarként kissé úgy érezzük, hogy ez nem a mi játé-
kunk, hadd verekedjenek egymással, egymás ellen – csak 
éppen hagyjanak minket békén. De attól még ott motosz-
kál bennünk az is, hogy – eltekintve akár a szereplők sze-
mélyétől – nem lehet érdektelenül elmenni a történések 
alakításának módja mellett, nem fogadhatjuk el, hogy ez a 
módszer legyen a mérvadó a nagypolitikában.

Kíváncsi vagyok a fejleményekre – anélkül, hogy druk-
kolnék valakinek. S kíváncsi vagyok arra is, hogy mindaz, 
ami most zajlik, pusztán az ősszel esedékes választások elő-
szele, amely majd elül a választások után, vagy pedig egy 
új politikai magatartás meghonosodásának első jelei.

Remélem, ez is nem értelmezés vagy nézőpont kér-
dése...

Jogértelmezés
         NézőpoNt n sarány István



A csereháti Árpád téren épülnek 
Székelyudvarhely legnagyobb 
felületű, legkorszerűbb és leg-
mutatósabb tömbházlakásai. 
Noha szociális lakásokról 
beszélünk, egy kétfürdős, há-
romszobás, nagy teraszos 
apartman több mint száz négy-
zetméteres, az extralakáshoz 
pedig kiváló panoráma is du-
kál – a szerencsésebb lakók a 
Fogarasi-havasok látványában 
is gyönyörködhetnek. Bekuk-
kantottunk a kulcsrakész tömb-
házakba, és csak ámultunk, bá-
multunk – majd úgy távoztunk: 
ide bárki szívesen beköltözne. 

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

Hónapok óta beszélünk 
róluk, többen szívesen 
oda is költöznének, ám 

igazából eddig azt sem tudtuk, 
mit „árul” a város, hogyan néznek 
ki, mekkorák, milyenek a csere-
háti, szociálisnak nevezett tömb-
házak és azon belül a különböző 
lakrészek. Pótolva ezen hiányos-
ságot, tegnap bekukkantottunk a 
már kulcsrakész két tömbházba. 

Az épületeket távolról szem-
lélve mindenki egyetért abban, 
hogy takarosak, mutatósak, többi 
lakótelepeink ütött-kopott fala-
ihoz képest egyszínűségük igazi 
frissességet hoz. Ránézésre „öltö-
zetükben” sokban hasonlítanak a 
szomszédos ifjúsági tömbházakra 
– közelebb lépve kiderül, nemcsak 
külsőségekben van hasonlóság, 
hanem a használt anyagokban is. 
A szociális tömbházak is téglá-
ból épülnek, a körülöttük futó 
járdákra is piskótakő kerül, a nyí-
lászárók pedig ugyancsak barnás 
műanyag hőszigetelők, és további 
hasonlóságokat is sorolhatnánk, 
nem véletlenül, hisz eléggé meg-
egyeznek az építési terveik. 

Az új tömbházaknál egyelőre 
még nem gyakoriak a látogatók, 
sokra nem is jutnának, a két el-
készített tömbház ajtaja ugyanis 
zárva – kérésünkre a telepvezető 
nyitja azokat. 

Egy szűkös lépcsőházba lé-
pünk, nézünk is szét, vajon ez len-
ne a főbejárat? – minden bizony-
nyal igen, hisz itt kapott helyet 
a postaláda. Mielőtt feltennénk 
magunknak a kérdést, hogy ezek 
lennének a beharangozott mo-
dern és nagy felülettel bíró épüle-
tek, már az első lakrész ajtaján túl 
járunk, és választ is kapunk: kinyí-
lik a világ, megérkezünk Udvar-
hely egyik legtágasabb lakrészébe. 
Aki járt már a csereháti ifjúsági la-
kásokban, nagyjából tudni fogja, 
miről beszélünk, aki meg nem, an-
nak adunk egy kis kapaszkodót. A 
Kórház, Sziget és Tábor negyed-
ben a kétszobás tömbházlakások 
átlagosan 30-37 négyzetmétere-
sek, a Bethlen negyedben pedig 
méretük 42 négyzetméter körül 
alakul. A legnagyobb kétszobá-

sok a Kuvar negyedben találha-
tóak, 45 négyzetméter körüli 
felületükkel igazán méretesnek 
mondhatóak. Kapaszkodjanak 
meg: egy csereháti kétszobás szo-
ciális lakás 54 négyzetméteres, 
vagyis a Kuvar lakótelepieknél 
kilenc négyzetméterrel nagyobb. 
Ez pedig jelentős különbség! 
Ugyanakkor – még mindig csak 
elöljáróban – Székelyudvarhelyen 
a legméretesebb háromszobás 
lakások a Bethlen és a Kuvar ne-
gyedben vannak, átlagosan het-
ven valahány négyzetméteresek. 
Kicsinek mondhatóak a csereháti 
szociális tömbházakban találha-
tókhoz képest, melyek legtöbbje 
száz négyzetméteres, vagyis igazi 
apartman. 

A szociális lakások átlagosnál 
nagyobb méretére vonatkozóan 
több elmélet is létezik. A legelfo-
gadhatóbb talán az, hogy ezeket 
egységes tervek alapján készí-
tik-építik szerte az országban, és 
olyanoknak kell lenniük, hogy 
különböző állami ingatlanokból 
kilakoltatottak számára is alkal-
masak legyenek. Márpedig tud-
juk, hogy nem minden bérházban 
lakó család él kanalizálás, veze-
tékes víz nélkül egy egérlyuknyi 
felületen, mint ez Udvarhelyen, 
még a központi részen sem ritka. 
Ezen lakások tehát a bukaresti ál-
lami ingatlanokból kiköltöztetet-
tek igényeinek is meg kell, hogy 
feleljenek. Ezért ilyen nagyok, sőt 
talán ezért is nagyobbak, mint az 
ifjúsági lakások. 

A panoráma sem utolsó 
Elsőként egy háromszobás la-

kásba léptünk be. Tágas előszoba 
fogadott, fehérre meszelt falakkal, 
a padló lecsempézve, és nyoma 
sem volt egymásból nyíló szobák-
nak, mindenik szoba az előszobá-
nak nevezett folyosórendszerből 
közelíthető meg. Nem melléke-

sen, egy háromszobás lakásban a 
fürdőkádas toaletthelyiség mellé 
még egy külön vécé is dukál, min-
denikben tehát egy vécés fürdő és 
egy külön vécé is található. Ezek 
a lakások tényleg kulcsra készek: 
minden szobában szalagparketta, 
a falak meszelve, villanykapcso-
lók beszerelve, tévés dugaszaljzat 
előkészítve. A konyhában már áll 
a kagyló és az edénytartó, és nem-
csak a földön, hanem a kagyló 
körül a falon is van csempe. Meg-
történhet, hogy valakinek majd 
nem tetszik a színe, de hát ebben 
az esetben is érvényes a görbített 
mondás: ingyen lakásnak ne nézd 
a csempéjét. A konyhához termé-
szetesen – mint ez jobb helyeken 
szokás – egy kamra is tartozik. 

A lakásban amúgy egyik szo-
ba sem mondható kicsinek, a fő 
szobáról viszont rögtön kiderül, 
hogy az a nagy, a Bethlen negyed-
ben két szobát kellene „összeol-
vasztani”, hogy ekkora felületet 
kapjunk. Ha nem bútorozzák be, 
egy kisebb családi futballmeccset 
könnyedén le lehetne itt bonyolí-
tani. És a panoráma – új lakások-
nál nem mellékes szempont, hogy 
mit lát a benne élő, ha kinéz az ab-
lakon. Ipartelepet, vasutat, netán 
pöfögő autókat? A csereháti szo-
ciális lakások szerencsésebb bérlői 
– azok, akik majd az Éltetőkút 
vagy a Jézus-kápolna irányába 
néző ablakokkal rendelkeznek – 
reggelente vagy egy tisztább esti 
pillanatban a Fogarasi-havasok 
gerincét csodálhatják. Innen, eb-
ből a magasságból ugyanis azok is 
látszanak. 

A garázsok nem 
a lakásokhoz tartoznak!
Bár a két kulcsrakésznek 

mondott tömbházban is akad 
néhány apró teendő – fel kell 
szerelni a gázórákat, takaríta-
ni kell stb. – nagy a kontraszt 

tömbházon kívül és belül. Ki-
lépve ugyanis visszajutunk az 
építőtelepre, ahol nem tűnik 
úgy, hogy a piskótakövek egy-
hamar a helyükre kerülnének. 
A tervek szerint, és ha lesz pénz, 
még idén elkészül a többi tömb-
ház is, így újabb hatvannégy 
családdal bővül a Cserehát. Az 
építkezés amúgy folyamatos, 
még a nagy melegben is látni 
a tetőn munkálkodókat. Nem 
könnyű nekik, igaz, pont ebéd-
szünetben járunk, a munkások 
zöme bemenekült a tömbházak 
alatti garázsokba, ott fogyaszt-
ják el az otthonról hozottat. 

Apropó garázsok, az utóbbi 
hónapok gúnyos kérdése volt, 
hogy miért kell a szociális tömb-
házakhoz garázs, pontosabban 
miért kell az ott lakóknak autótá-
rolót építeni. A garázsok is a terv 
részei voltak – tudatták lapunkkal 
a polgármesteri hivatal illetékesei, 
akik mindenki megnyugtatása 
érdekében azt is elmondták: a ga-

rázsok nem a lakrészekhez tartoz-
nak, nem fognak azokkal együtt 
kiosztásra kerülni, sőt egyelőre 
azt sem tudni, milyen célt fognak 
ezen felületek szolgálni. 

Hamarosan szerződnek 
a „nyertesekkel” 
Legutóbbi ülésén Székelyud-

varhely önkormányzata végre el-
fogadta a szociális lakást igénylők 
prioritási listáját – pontszámaik 
szerint sorrendbe rakták a jelent-
kezőket. 

– A lista ki van függesztve, 
előreláthatóan a jövő hónapban 
szerződünk a huszonkét kész la-
kásra. Ezt követően pedig már 
költözhetnek is az első lakók 
– tájékoztatott Bakó Katalin, a 
polgármesteri hivatal közszolgá-
lat-felügyeleti osztályának a ve-
zetője, akitől azt is megtudtuk, 
az Árpád tér 10. szám alatt tíz 
lakrész (2 garzon, 2 kétszobás, 6 
háromszobás), a 9-es szám alatt 
pedig tizenkét lakrész (4 kétszo-
bás és 8 háromszobás) várja már 
bérlőit, lakóit. Bakó beszélgeté-
sünk során egy fontos szempont-
ra is rávilágított: talán nem a leg-
szerencsésebb a szociális megne-
vezés, ő inkább körbeírva olyan 
lakásoknak nevezné, melyek 
kedvező bérük miatt, segítséget 
jelentenek a kisebb jövedelem-
mel rendelkezők számára. 

– Ezt így kell felfogni, a szo-
ciális rosszul is hangzik. És tudni 
kell azt is, hogy ez egy segítség, 
nem öröklakás. Ugyanakkor fon-
tos szempont az is, hogy a tanács 
által elfogadott lista nemcsak a 
csereháti lakásokra vonatkozik. A 
város adminisztrálásában ugyan-
is vannak lakások a Cekend bejá-
ratnál és a nyugdíjas tömbházak-
ban is. Az igénylők tehát választ-
hatnak, hová akarnak költözni, 
igaz, a kilakoltatottak „csak” a 
Cserehátra mehetnek, hiszen az 
új tömbházakat elsősorban ne-
kik építették – magyarázta Bakó 
Katalin. 
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Közbeszerzési eljárásban ke-
resi a mára szinte teljesen el-
készült parajdi balneoközpont 
működtetőjét a település pol-
gármesteri hivatala. Az orszá-
gos elektronikus közbeszerzési 
rendszeren (SEAP) megjelent 
hirdetés tanúsága szerint a há-
rommillió eurós beruházásból 
épült gyógykezelőbázis üzemel-
tetési jogát tizenöt évre ítélnék 
oda.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az országos elektronikus 
közbeszerzési rendsze-
ren keresztül keres szak-

mai működtetőt az átadás előtt 
álló gyógykezelő létesítmé-
nyébe a parajdi polgármesteri 
hivatal. A SEAP-on megjelent 
hirdetés szerint a létesítmény 
kezelési jogát legkevesebb ti-
zenöt évre ítélnék oda, ám a be-
vételtermelés mellett a leendő 
üzemeltetőnek – mint Bokor 
Sándortól, Parajd elöljárójától 
megtudtuk – a tenderfüzetben 
megfogalmazott számszerű el-
várásokkal megegyezően több 
más elvi kritériumnak is eleget 
kell tennie.

Parajd érdekeit szolgálnák
– Aki adminisztrálni sze-

retné a komplexumot, legalább 
három feltételnek kell meg-
felelnie. Az egyik, hogy kellő 
gyakorlattal rendelkezzen, azaz 
pontosan tudja, hogyan kell ezt 
csinálni. A második fő szem-
pont, hogy kellő anyagi fede-
zettel rendelkezzen ahhoz, hogy 
a létesítmény kapcsán mind a 
saját, mind a település érdeké-
ben képes legyen további beru-
házásokat végezni. A harmadik 
pedig, hogy tevékenységével 
Parajd hosszú távú turisztika 
stratégiáját megfelelő hatékony-
sággal szolgálja. Néhány szóban 
megfogalmazva a leendő kezelő-
vel szemben ez a kívánságunk, 
ez az elvárásunk – jelentette ki 
Bokor. Hozzátette, a sós-termál-
vizes balneoközponttól elsősor-
ban nem nagyobb üzemeltetői 
díjat és az önkormányzati be-
vételek növelését várják, hanem 
Parajd turisztikai vonzerejének 
erősítését, és a hozzá kapcsoló-
dó üdülési szolgáltatások felvi-
rágoztatását. – A gyógyközpont 
évszaktól függetlenül, mindig 
képes lenne fogadni a vendége-
ket, és jelentősen szélesítené a 

sóbánya mellett kínálkozó keze-
lési, gyógyszolgáltatási progra-
mokat is – jegyezte meg Bokor.

Augusztus 13-ig várják 
az ajánlatokat
Az elöljáró elmondta, a léte-

sítmény menedzsment-feladata-

inak ellátására mind a belföldi, 
mind a külföldi szakcégek jelent-
kezését szívesen látják: a nyílt ver-
senytárgyalásra benyújtott üze-
meltetői ajánlatokat legkésőbb 
augusztus 13-ig fogadják. Bokor 
Sándor azt sem akarta elhallgat-
ni, hogy a balneo-központ me-
nedzsment-feladatainak ellátá-
sára immár második alkalommal 
keresnek jelentkezőket. Az első – 
ugyancsak a SEAP-on keresztül 
lebonyolított – közbeszerzésre 
legutóbb csak egyetlen jelentke-
ző akadt, akinek ajánlatát a léte-
sítményt birtokló önkormányzat 
áron alulinak és komolytalannak 
ítélve, inkább a tender újbóli 
meghirdetése mellett döntött. 
Az elöljáró a szolgáltatási szer-
ződés iránti mostani fokozott 
érdeklődést látva, határozottan 
állítja, jól döntöttek, amikor az 
ismételt kiírás mellett tették le 
voksukat.

Kérdésünkre, miszerint a 
tusnádfürdői polgármesteri hi-
vatalhoz hasonlóan miért nem 
az önkormányzat vagy egy által 
a létrehozott cég vállalja fel a 
gyógyfürdő működtetési fel-
adatait, Bokor kertelés nélkül 
vágta rá: „azért, mert kevésnek 
érezzük magunkat hozzá. A 

suszter maradjon meg a kapta-
fájánál. Aki ért ehhez, annak 
kell ezt csinálnia” – tette hozzá 
az elöljáró.

Idén megnyitnák 
a kapukat
A Regionális Fejlesztési és Tu-

risztikai Minisztérium támogatá-
sával és a helyi önkormányzat tíz 
százalékos önrészével több mint 
hárommillió euróból megvaló-
sult létesítmény egyébként mára 
átadásközeli állapotban van. Épp 
ezért az elöljáró optimistán beszél 
a gyógykezelő idei avatójáról is. 
– Ha minden a várakozás szerint 
alakul, és a közbeszerzési döntést 
nem óvja meg senki, akkor vélemé-
nyem szerint szeptember második 
felében a kezelőbázis már az új 
üzemeltető irányítása alatt nyit-
hatja meg kapuit – fejtette ki teg-
nap lapunknak bizakodva Bokor. 
Ugyanakkor míg az épület kivite-
lezése és a kezelést szolgáló gyógy-
ászati eszközökkel való felszerelése 
még a tulajdonos önkormányzatra 
hárult, a létesítmény kiszolgáló 
személyzetének kiválogatása, a 
működés megszervezése, illetve a 
parajdi gyógyszolgáltatás hazai és 
külföldi népszerűsítése már az új 
működtető feladata lesz.
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Parajd turisztikai vonzerejének erősítését és az üdülési szolgáltatások felvirágoztatását várják a kezelőközponttól
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Körkép

> Áramszünet. A villamossá-
gi vállalat tájékoztatása szerint ma 
reggel nyolc és délután három óra 
között felújítási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás három 
székelyudvarhelyi utcában: a Fenyő, 
Gát, illetve a Kadicsfalvi utcában. 
Ugyancsak ma reggel nyolc és este 
nyolc óra között nem lesz áram ja-
vítási munkálatok miatt Zetelakán, 
Fenyéden és Küküllőkeményfalván.

> Ittas biciklis. Alkoholos be-
folyásoltság alatt ült biciklire egy 
székelykeresztúri férfi, aki útban ha-

zafelé felborult és könnyebben sérült. 
Vasárnap este nem sokkal tíz óra után 
hazafelé tartott kerékpárján az 54 éves 
K. I., amikor elvesztette egyensúlyát 
és az út szélére borult. A balesetben 
az illető könnyebben megsérült és ele-
nyésző anyagi kár keletkezett.

> Lejárt rendszám, baleset és ittas 
vezetés. Pénteken éjszaka az igazoltatni 
szándékozó rendőrök jelzése ellenére a 
székelyudvarhelyi F. J. továbbhajtott a 
Bethlen Gábor utcában. A sofőr előál-
lításakor megtagadta a vérvizsgálatot, 
ám mint később kiderült, alkoholos 

befolyásoltság alatt volt, ezért bűnvádi 
eljárást indítottak ellene. 

Ugyancsak ittasan vezetett, ezen-
felül még balesetet is okozott szom-
baton délután Zeteváralja és Zetelaka 
között a 36 éves zetelaki J. F. A sofőr 
balra akart térni a két település között, 
de összeütközött egy szabályosan köz-
lekedő autóval. A vétlen sofőr sáncba 
borult autójával, a vele utazók közül 
egy személy könnyebben megsérült. 
Mint a helyszínelés során kiderült, 
a vétkes sofőr amellett, hogy ittasan 
ült a volán mögé, lejárt rendszámú 
autóval közlekedett. Többrendbeli 

törvénysértés miatt eljárást indítottak 
ellene. 

Vasárnap, nem sokkal éjfél után 
Szentábrahámon állították meg a 
26 éves helyi lakost, G. L.-t, aki úgy 
vezette autóját, hogy annak napok-
kal azelőtt lejárt ideiglenes forgalmi 
rendszáma. A sofőr ellen eljárást indí-
tottak.

Hétfőn reggel Árvátfalva és 
Felsőboldogfalva között történt egy 
autóbaleset, M. C. autója a túlzott 
sebesség miatt lesodródott az útról és 
felborult. Az autóvezető könnyebben 
sérült.hí
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hirdetés

> Szülőföldön magyarul. Július 
végén megkezdődik, és várhatóan év 
végére befejeződik az oktatási-nevelési 
támogatások kifizetése a Szülőföldön 
magyarul pályázat keretében a magyar 
nyelvű oktatási intézményekben tanuló 
külhoni diákok számára. A Szülőföldön 
magyarul program pályázati kiírására 
azok a határokon túli magyar gyere-
kek, illetve egyetemisták pályázhattak, 
akik magyarul végzik tanulmányaikat. 
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. hon-
lapján közzétett tájékoztató szerint a 
magyar nyelvű oktatási intézményekben 
tanuló külhoni jogosultak törvényes 

képviselői által elnyert, diákonként ösz-
szesen 20 ezer forintnak megfelelő ok-
tatási-nevelési, valamint 2 400 forintnyi 
tankönyv- és taneszköz-, illetve hasonló 
összegű hallgatói támogatások utalása 
július végén kezdődik, és előrelátható-
lag az év végére befejeződik. A Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. a kifizetéseket 
ütemezetten teljesíti, először a hiányta-
lanul benyújtott kérelmek kerülnek sor-
ra, majd az egyedi elbírálás alá tartozó 
kérelmekről születik döntés. Mivel idén 
több mint 250 ezer kérés érkezett a pá-
lyázatra, a nyár folyamán a kifizetések 
80 százalékát tudják teljesíteni.

> Pótvizsga a Pallóban. Pótfelvéte-
li vizsgát hirdet a kilencedik osztályba a 
székelyudvarhelyi Dr. Palló Imre Művé-
szeti Szakközépiskola. A vizsgára július 
16-án, azaz jövő hétfőn lehet beiratkozni. 
Zeneművészeti tagozaton öt hely maradt 
még a diákok számára – zeneiskolás hala-
dóknak az elméleti próbára 17-én, reggel 
nyolc órától kerül sor, a gyakorlati meg-
mérettetést, vagyis a hangszeres próbát 
szintén aznap, reggel kilenc órától tart-
ják. Kezdőknek a tehetségpróbára pedig 
aznap délelőtt tíz órától kerül sor. Az 
eredményeket július 19-én közlik. A fel-
vételivel kapcsolatban érdeklődni lehet 

az iskola titkárságán, a Kossuth Lajos utca 
41. szám alatt, illetve a 0266–218 240-es 
telefonszámon.
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Legkésőbb két héten belül 
megjelenik az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács és a 
G. Kulturális Egyesület közös 
CD-kiadványa. A lemezre azok 
a zenekarok dalai kerülnek fel, 
akik felléptek a G. Feszt UIET- 
vasárnapján. Egy kis füzetben 
részletes tájékoztatót is csa-
tolnak a fesztivál legfontosabb 
tudnivalóiról.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Mint ismeretes, az áp-
rilisi, első alkalom-
mal megszervezett G. 

Feszt egyik edménye, hogy az 
UIET jóvoltából néhány ud-
varhelyi zenekar ingyenes stú-
diózási lehetőséget nyert. An-
tal Lóránt, az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács el-
nöke elmondta, hogy már az 
összes zenekar (a Face Today, a 
Rock Revolution, a H.R.B., a 

Stereogam, a Dead Smile vala-
mint a Koala Jazz Band) felvette 
a dalokat Kolozsváron, elké-
szült a masterelésük is. – A CD 
már tulajdonképpen kész van, 
csupán a dizájnján dolgozunk. 
Legkésőbb két héten belül már 
kézbe lehet venni a lemezt. A 
CD borítójára felkerülnek a va-
sárnapi zenekarok fotói, illetve 
egy rövid leírás róluk. Egy kis 
füzetecskét is mellékelünk, ami 
a fotók mellett az egész feszti-
válról tartalmaz egy részletes 
leírást: miért is jött létre, és kik 
vettek rajta részt – ismertette a 
részleteket Antal Lóránt. Arra a 
kérdésre nem tudott pontos vá-
laszt adni, hogy hány példány-
ban lát napvilágot a kiadvány, de 
azt előrevetítette: elég sokat sze-
retnének kiadni. Természetesen 
előkelő helyet kap majd a CD 
a G. Caféban, amelyet jelképes 
áron, mindössze 1-2 lejért majd 
beszerezni.

Az Exposia Alkotócsoport 
meghívására, a tavalyi sikeres 
együttműködés eredményeként, 
július 13-án, pénteken 18 órától 
ismét bemutatják Székelyudvar-
helyen a Magyarország nemzeti 
parkjait népszerűsítő Varázsla-
tos Magyarország fotópályázat 
második válogatott anyagát. 
A tárlatnak a művelődési ház 
koncertterme ad otthont. A ren-
dezvény a Varázslatos Magyar-
országunk című könyv bemuta-
tójával zárul.

hNU-információ

Gaál Péter főszervezőtől 
megtudtuk, a Varázslatos 
Magyarország Természet-

fotó Nonprofit Kft. egy fiatal ter-

mészetfotós kezdeményezés a ma-
gyar természetfotózás és Nemzeti 
Parkok bemutatására, népszerűsíté-
sére, valamint, hogy a természetfo-
tósok számára folyamatos, rendkí-
vüli pályázati lehetőséget biztosít-
son és létrehozzon, megteremtsen 
egy közösséget. Alapötlete 2009-
ben körvonalazódott, amely 2009 
év végén, 2010 év elején vált valóra, 
így a rengeteg álom és befektetett 
munka meghozta gyümölcsét. A 
sikeres bemutatkozáson felbuzdul-
va, a nonprofit szervezet ezentúl 
minden évben kiírja a Varázslatos 
Magyarország természetfotós pá-
lyázatát. A Varázslatos Magyaror-
szág Havi és Természetfotó Ripor-
tere pályázatok legszínvonalasabb 
fotóit állítják ki a székelyudvarhelyi 

művelődési házban. – A fotópályá-
zat lélegzetelállítóan szép képeiből 
összeállított kiállítás híven tükrö-
zi a magyarországi nemzeti par-
kok által őrzött kulturális örökség 
adottságait, természeti szépségeit, 
páratlan ritkaságokban bővelkedő 
állat- és növényvilágát. A kiállítás 
anyaga egyúttal azt is bizonyít-
ja, hogy a hazai természetfotósok 
világszínvonalon képesek bemu-
tatni élővilágunk rejtett kincseit 
– mondta a főszervező. A szakmai 
zsűri összesen 41 természetfotós 
96+20 fényképét válogatta be a 
kiállítás anyagába, nemzeti parkon-
kénti bontásban. A kiállításon sze-
replő fényképek megtekinthetők a 
varazslatosmagyarorszag.hu inter-
netes oldalon.

HAMAroSAn MEGjELEnIK Az UIET – G. FESzT CD

Helyi zenekarok dalai 
egy lemezen

Varázslatos Magyarország

helyi bandák, saját dalokkal. Jelképes áron hamarosan kapható a Cd 

A tárlat augusztus közepéig látogatható. A belépés természetesen díjtalan



Kicsiszékek a könyvtárban. Biró Gábor udvarhelyi festőművész tegnap rövid és rendhagyó 
tárlattal jelentkezett a városi könyvtár alagsorában. Tizenegy kicsiszék háttámláját dekorálta ki, még 
azelőtt, hogy azok összeszerelődtek volna. Egy székecske szintén tizenegy darabból állt – így lehet szá-
molgatni, hány kis alkotás került a könyvtár falaira. 
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Körkép

A múlt héten megkezdődött a 
székelyderzsi unitárius vártemp-
lom felújítása. Ez az egyetlen 
olyan romániai magyar templom, 
amely az UNESCO világörök-
ség kincsének részét képezi. Az 
engedélyek beszerzéséhez, a 
tervek megszületéséhez hosszú 
évek kellettek, de ezek nem tel-
tek hiába – mondja Tövissi Zsolt 
műépítész, a felújítási terv készí-
tője. A munkálatok összértéke 
2,1 millió lej (+ áfa), a kivitelezés 
határideje a 2013-as év vége.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Július 3-án megkezdődött 
az UNESCO Világörökség 
részét képező székelyderzsi 

vártemplom felújítása. Megvaló-
sítására az országos restaurálási 
program keretében a kulturális 
minisztérium közbeszerzési eljá-
rást indított 2,1 millió lej + áfa 
értékben. A kivitelező nagybányai 
Rustic Kft.-nek a jövő év végéig 
kell befejeznie a munkálatokat 
– tájékoztatott Demeter Sándor 
Loránd székelyderzsi lelkész.

– A Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztérium egymillió lejt 
irányzott elő az idei évre, ha a fi-
nanszírozásban nem lesz fennaka-
dás, akkor időben be tudják fejez-
ni a munkát – mondta lapunknak 
a lelkész. A munka a tornyon és a 
templom külső részén kezdődött 
el, a belső rész felújítása jövő évre 
várható, ekkor kell számítani két 
hónapos zárásra.

Eddig csak araszoltak
Nem volt egyszerű idáig el-

jutni – vélekedik a felújítási terv 
készítője, Tövissi Zsolt műépí-

tész. Mint mondja, a múltban 
több próbálkozás volt a templom 
megmentésére, helyi, megyei és 
országos szinten is, sőt létezett 
egy román–magyar kormány-
egyezség, amit nem sikerült való-
ra váltani. A műépítész 2006-ban 
vállalta el a munkát, de valami 
mindig megakadályozta, hogy be 
is tudja fejezni. A felújítást célzó 
fáradozások akkor kerültek cél-
egyenesbe, amikor a kulturális 
minisztérium keretében műkö-
dő Országos Örökségvédelmi 
Hivatal (Institutul Naţional al 
Patrimoniului) meghirdette a 
templom felújításának tervezését 
és kivitelezését.

– Nem egy ember ügyefo-
gyottsága okozta az örökös ha-
lasztást, hanem a rendszer nem 
tudott olyan hatékonyan összeáll-
ni, hogy a terv megvalósuljon. Ez 
a hat év azért nem ment veszen-
dőbe, mert ez idő alatt sok hasz-
nos kutatás történt, amelyeket a 
Hargita Megye Tanácsa által utalt 
pénzekből fedeztek. Folyt a kuta-
tómunka, ha nem is hatékonyan, 
inkább araszoló mozgással – je-
gyezte meg Tövissi Zsolt.

Kiderült, hogy a templommal 
elég sok a gond: nincs fűtése, rossz 
a talajvíz elvezetése, a cementes 
vakolat 2-2,5 méteres magasságba 
felhúzza a vizet, már-már a fres-
kókat veszélyeztetve, rossz a cse-
repezése, ésszerűtlenségek vannak 
a tetőszerkezetében – a szél által 
okozott tetőmozgás ugyanis meg-
repeszti a kőfalak tetejét. A legsú-
lyosabb, a templom és a freskók 
épségét veszélyeztető hibák egy 
részét sikerült orvosolni.

2009-ben Kelemen Hunor ke-
rült a művelődési tárca élére, aki 
a következő évben megrendelte 

a templom felújítását. 2011-ben 
elkészültek az engedélyek is, a 
minisztérium pedig egymillió lejt 
utalt ki a felújítási munkálatokra. 
Idén februárban a megyei önkor-
mányzat támogatásával a fűtés 
kérdése is megoldódott.

– Korszerű, infrapaneles fűtés-
rendszere van már a templomnak. 
Világszerte ez a legjavallottabb a 
műemléképületekben, működte-
tése és karbantartása is viszonylag 
olcsó – mondta Tövissi Zsolt, 
aki jelen volt a rendszer februári 
átadásakor, és aki felújítás alatt is 
hetente kell kijárnia Derzsbe, hisz 
tervezéskor egy ilyen öreg épü-
letnél nem lehet mindent előre 
látni.

Látványosan és profin
A műépítész elárulta, hogy a 

javítások látványos része most kö-
vetkezik. A munkálatok több síkon 
zajlanak, megkezdték a tető javítá-
sát, a kőelemek konzerválását, a gó-
tikus kőablakok kiegészítését. Lesz 
egy szép tereprendezés, ami egyben 
a víz elvezetését is megoldja, eltávo-
lítják a cementes vakolatot, a temp-
lomot körülölelő színben pedig 
fapadlózat van elképzelve.

Tövissinek jó a véleménye a 
munkálatokat végző, nagybányai 
Rustic Kft.-ről is. Ez a cég állította 
helyre a nagybányai Mészárosok 
bástyáját, jártasak a máramarosi 
fatemplomok felújításában, két 
szakemberük pedig egy norvégiai 
épületkonzerválási tanfolyamon 
vett részt, amivel kevés romániai 
építőcég büszkélkedhet.

– Jó benyomást tettek rám, 
alázatosan állnak a feladathoz, ér-
deklődőek, nyitottak, úgy látom, 
ez egy jól fekészült cég – mondta 
a műépítész.

Jó kezekben vAn A műemlék

Megkezdődött a derzsi vártemplom felújítása

Fa segít a kőnek. Megkezdődött a felújítás Fotó: újvárosi Katalin
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Közvitán az új egészségügyi törvény tervezete

Valamivel jobb, mint elődje
Pr nyári egyetem

Idén is telt ház
a napokban vált mindenki szá-
mára elérhetővé a szaktárca 
honlapján az új egészségügyi 
törvény tervezete. átolvasva 
úgy tűnik, némiképp javítottak 
az év elején közzétett, akkor 
heves vitákat kavaró, majd az 
államelnök által közvitáról visz-
szavont változathoz képest, de 
elhangzott olyan vélemény, mi-
szerint ez a változat is a rend-
szer összeomlásához vezethet, 
ha gyakorlatba ültetik.

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

Módosítások nélkül ül-
tették át az új törvény 
tervezetébe a jelenleg 

érvényben lévő egészségügyi tör-
vény három fejezetét – tudtuk 
meg dr. Tar Gyöngyitől, a megyei 
közegészségügyi igazgatóság veze-
tőjétől.

Ezek közül az egyik a Raed 
Arafat nevéhez kapcsolódó sür-
gősségi ellátást szabályozó fejezet 
(mint ismeretes, az év elején köz-
vitára bocsátott, majd visszavont 
tervezet kapcsán épp Arafat körül 
alakultak ki a leghevesebb viták, sőt 
tiltakozó megmozdulások, amelyek 
az államtitkár-helyettes lemondá-
sához, majd tisztségébe való vissza-
helyezéséhez vezettek), a másik a 
gyógyszerfejezet, illetve a Vlădescu 
Cristian államelnöki tanácsos nevé-
hez fűződő Országos Egészségügyi 
Iskola működéséről szóló fejezet 
(ez az intézmény szervezi az egész-
ségügyi intézményvezetők számára 
kötelező menedzserképzéseket és 
más szaktanfolyamokat, illetve az ő 
hatásköre a kórházfinanszírozások 
alapjául szolgáló DRG-rendszer 
működtetése.)

– Nagyon széles körű konzul-
táció előzte meg az új törvényter-
vezet kidolgozását, és ezáltal némi-
képp korrigálták az előző tervezet 
hibáit – mondta a Hargita Nép-
ének Duda Tihamér, a Hargita 
Megyei Egészségbiztosítási Pénz-
tár elnök-vezérigazgatója.

Ő azt hiányolja, hogy az új tör-
vény elméletileg kialakít ugyan egy 
új helyzetet, de a gyakorlati kivite-
lezés, illetve a várható eredmény 
modellálása elmaradt. 

Hangsúlyos 
önkormányzati szerep
A mostani jogszabályhoz ké-

pest sokkal hangsúlyosabban 
je lennek meg a tervezetben az 
önkormányzatok, mint az egész-
ségügyi intézmények potenciális 
finanszírozói, és ez nemcsak a kór-
házakra vonatkozik, hanem akár a 
családorvosokra is. Ez – bár első 
látásra határozott előnynek tűnik 
–, csapdát is rejthet magában, fő-
leg azon egészségügyi szolgálta-
tók számára, akik szűkös anyagi 
forrásokkal rendelkező önkor-
mányzatok területén dolgoznak. 
Magyarán: lehet, hogy egy nagy-
városi családorvos jól jár, mert a 
városkasszából jut majd számára 
is némi pénz, de egy eldugott fa-
luban, nehéz körülmények között 
dolgozó orvos a kispénzű önkor-

mányzatnak hiába tartja a markát. 
Erre a jelenségre már van példa a 
kórházdecentralizáció kapcsán is: 
főleg az alacsonyabb kategóriába 
sorolt, így kevesebb állami finan-
szírozáshoz jutó, kisvárosi kórhá-
zak – Hargita megyében például 
a gyergyói, valamint a maroshévízi 
kórház – máris saját bőrükön érzik 
ezt a problémát. 

Külön kassza
A tervezet egyik nagy pozití-

vuma, hogy az országos egységes 
egészségügyi alapot teljesen külön-
választja az országos költségvetés-
től, így azok az összegek, amelyek 
befolynak az egészségbiztosítási 
hozzájárulásból, nem vegyülnek 
be a közös államkasszába, hanem 
az egészségügyi rendszerben ma-
radnak, kezelésük pedig átlátható-
an történik majd. Bár ez szerinte is 
nagyon jó dolog lenne, hogy végre 
tisztán lássuk, hogy mennyi pénz 
van, és az mire elég, dr. Tar Gyön-
gyi, a Hargita Megyei Közegész-
ségügyi Igazgatóság igazgatója azt 
mondta, ő erre semmiféle garanci-
át nem lát. Ugyanakkor a tervezet 
egyik nagy pozitívumaként említi, 
hogy az egészségügyi dolgozókat 
kiveszi az állami alkalmazottak 
kategóriájából – azaz nem lesznek 
„bugetárisak” –, a kórházak önálló 
gazdasági egységekké válnak, így 
végre megszűnhet az állások igen 
kártékony befagyasztása.

Mit fizetek, és mit kapok?
A biztosított személyeket talán 

leginkább érdeklő kérdés, hogy az 
új egészségügyi törvény mit mond 
az egészségbiztosítási hozzájáru-
lásról, illetve mit garantál ezért 
cserébe. Fontos, hogy a tervezet 
is megtartja a társadalmi szolida-
ritás és szubszidiaritás elvét, azaz 
mindenki a jövedelme függvényé-
ben fog biztosítást fizetni ezután 
is. Nem beszél a havi hozzájárulá-
sok növeléséről, behozza viszont 
újdonságként, hogy a biztosított 
személy immár nemcsak az orvo-
sát, hanem a biztosítóját is meg-
választhatja. Az új törvénytervezet 
ugyanis, akárcsak az előző, behozza 
az egészségbiztosítási rendszerbe a 
magánbiztosítókat, és ha éppen 
nem is akkora mértékben, mint 
az év elején visszavont tervezet, de 
fontos szerepet szán nekik.

– Annak ellenére, hogy min-
den egyeztetésen mindenki egyet-
értett abban, hogy az alapcsoma-

got nem szabad a magánbiztosítók 
kezébe adni, mégis ez a tervezet is 
ezt teszi – véli dr. Tar Gyöngyi, aki 
most is fenntartja, hogy ez főleg a 
lakosság szegényebb rétegét fogja 
hátrányosan érinteni. – Valószínű-
síthető, hogy a jól kereső, ezáltal 
biztosítást is többet fizető, akár 
felülbiztosítást is kötő, ám élet-
kora miatt keveset betegeskedő 
állampolgárt ugyanis a magánbiz-
tosítók hamar megfogják maguk-
nak, az államnál így többségében 
a kisjövedelmű, nyugdíjas, így kis-
mértékű biztosítási összeget fizető, 
ám annál gyakrabban betegeskedő 
réteg marad, ami egyértelműen a 
rendszer összeomlásához vezet – 
véli a szakember.

Újraszervezett biztosító
A törvénytervezet szerint 

az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár jelenlegi formájában meg-
szűnik, és átalakul országos ható-
sággá, amely ellenőrzi és felügyeli 
a kötelező biztosítási rendszert, és 
amely létrehozhat területi egysé-
geket is – vázolta az új elképzelést 
Duda Tihamér.

Ennek az országos hatóságnak 
lesz a feladata szerződést kötni a 
biztosítókkal – amelyek lehetnek 
magán-biztosítótársaságok vagy 
nonprofit alapon működő kölcsö-
nös segélynyújtási társaságok –, 
azok pedig a szolgáltatókkal. A jog-
szabálytervezet szerint, akármelyik 
változat mellett is dönt a polgár, az 
általa befizetett biztosítási összeg 
követi őt, azaz oda folyik be, ahová 
őt szerződéses viszony köti.

– Én e téren látok előrelépést 
a régi tervezethez képest. Az az 
egyik végletből a másikba esett, a 
most teljesen állami kézben lévő 
biztosítási rendszer egészét a ma-
gánbiztosítók kezébe adta volna, az 
új tervezet viszont működőképes 
rendszert hozhat létre – mondta 
Duda, aki pozitívabban viszonyul 
ehhez a tervezethez, mint az elő-
zőhöz.

Megfogalmazott viszont két 
kulcskérdést, amire egyelőre nincs 
válasz: mit fog tartalmazni az 
alapcsomag – ennek alapján lehet 
ugyanis kiszámolni, hogy egyen-
súlyban tartható lesz-e a rendszer, 
illetve mennyi lesz a pluszbevétel, 
amely azoktól a személyektől fog 
befolyni – például társbiztosítot-
taktól –, akik a jelenlegi törvény 
értelmében nem fizetnek hozzájá-
rulást?

hirdetések

Mentőhelikopter. A sürgősségi ellátás szabályozása nem változik Fotó: doMján lEvEntE

A bizalom fontosságáról, kiala-
kításának módszereiről tartanak 
előadásokat a főként gyakorló PR 
szakemberek a péntek estig tartó 
Pr nyári egyetem a sapientia er-
délyi magyar tudományegyetem 
csíkszeredai oktatási helyszínén. 
a társadalomtudományi tanszék 
és a magyar Pr szövetség által 
közösen szervezett rendezvény-
re ebben az évben is több mint 
70 személy regisztrált. 

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Atelepülés arculatának ala-
kítása volt a tavalyi PR 
Nyári Egyetem temati-

kája, és már az akkori előadások 
során, az esettanulmányok és a 
gyakorlati példák kapcsán látha-
tóvá vált, hogy mennyire fontos 
tényező a bizalom a közszférában, 
a civilszervezetek és a vállalkozók 
tevékenységében is – indokolta a 
rendezvény témaválasztását Szé-
kely Kinga szervező.

A Társadalomtudományi Tan-
szék és a Magyar PR Szövetség ál-
tal szervezett rendezvényre idén is 
több mint 70 személy regisztrált.

– Magyarországról érkeztek 
előadók – gyakorló PR-szak-

emberek, főiskolai, egyetemi 
oktatók, a Magyar PR Szövetség 
tagjai – és hallgatók is; Erdélyből 
küldtek képviselőket polgármes-
teri hivatalok, civilszervezetek, és 
különböző vállalkozásoktól is ér-
keztek résztvevők, de a regisztrál-
tak között vannak a Csíkszeredá-
ban működő Sapientia – EMTE 
volt és jelenlegi hallgatói is – tud-
tuk meg Székely Kingától. 

A szervező szerint a témavá-
lasztást az is indokolja, hogy min-
denki számára egyértelmű a biza-
lom és mégsem az. Az elkövetkező 
napokban azt járják körül elméle-
ti és gyakorlati példák, esettanul-
mányok segítségével, hogy mit 
is jelent a bizalom, hogyan lehet 
kialakítani, mi befolyásolja, miért 
fontos a politikusok, önkormány-
zatok képviselői, civilszervezetek, 
vállalkozások esetében.

Székely Kingától azt is meg-
tudtuk, az eddigiekben kialakult 
menetrend szerint az előre beje-
lentkezett, regisztrált hallgatóbá-
zist részesítik előnyben, zárt körű 
szakmai fórumnak is tekinthető a 
rendezvény, de ha valakit kiemel-
ten csak egy-egy előadás, előadó 
érdekel, akkor nem zárkóznak el 
az alkalmi hallgatóság elől sem.



lakás

KIADÓ kétágyas szoba Costineşti-
en, akár pótággyal is, közel a tenger-
parthoz. Érdeklődni a 0744–610192-es 
telefonszámon lehet.

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

ELADÓ 2 szobás, hőszigetelt 
tömb házlakás a rendőrséggel szem-
ben. Telefon: 0744–339894. (22218)

ELADÓ I. osztályú, IV. emeleti, tég-
la tömbházlakás a Tudor negyedben. 
Saját hőközpont, termopán nyílászá-
rók. Telefon: 0744–800774. (22201)

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

KERESEK 3 szobás albérletet hosz-
szú távra, lehetőleg saját hőközponttal. 
Telefon: 0743–689952. (22215)

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

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

ELADÓ Csíkszentdomokoson csa-
ládi ház gazdasági épületekkel, 1620 
m2-es telken, rendezett iratokkal, bár-
milyen tevékenység kialakítására al-
kalmas. Telefon: 0743–853033. 

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

KIADÓ bútorozott garzonlakás. Ér-
deklődni lehet a 0745–079586-os te-
lefonszámon. (22187)

jármű

ELADÓ 2007-es, tűzpiros, 3 ajtós, 
2,0 TDi, 170 LE, DSG automata sebes-
ségváltós Audi A3-as szervizkönyvvel, 
első gazdától, kitűnő állapotban (bi-
xenon, dupla klíma, sportülések, bőr 
sportkormány, fűtött tükrök, fedélzeti 
számítógép, téli, nyári alufelnis kerekek). 
Ára 9500 euró. Telefon: 0740–300313.

vegyes

A siklódi közbirtokosság veze-
tősége meghívja a tagokat az évi 
rendes közgyűlésére, melyet 2012. 
július 14-én tart a siklódi kultúrott-
honban 10 órától. Vezetőség

Vágómarhát VÁSÁROLNÉK. Tele-
fon: 0745–184962.

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

ELADÓK előnevelt tojó- és hús-
csirkék. Telefon: 0266–333911, 0747–
085113. (22198)

ELADÓK: egy 1999-es évjáratú, bor-
dó Dacia, valamint keveset használt bőr-
nyereg. Telefon: 0744–253990. (22234)

ELADÓK: 7-12 hetes, herélt malacok 
175-200 lejért, egy felújított hám és zsá-
kos pityókaszedőgép Csík szent mihályon. 
Telefon: 0746–195425. (22236)

szolgáltatás

Fürdőkádak újrazománcozását 
vállaljuk minden színben, garanciával, 
helyszíni kiszállással. Telefon: 0746–
639363, 0745–269777. (22211)

Dr. Mátyás Ferenc fül-orr-gé-
gész szakorvos rendel a Templom 
utca 7. szám alatt, hétfőnként 16 
órától. Előjegyzés a 0744–269708-
as telefonszámon.

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

Hirdetések

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, keresztapa, após, szomszéd és 
jó barát, 

ÁDÁM ATTILA 
ny. testnevelő tanár 

életének 81., boldog házasságának 53. évében, 2012. július 9-én csendesen 
eltávozott. Életét a szerettei, tanítványai iránti munka, odaadás, szeretet töl-
tötte be. Drága halottunk földi maradványait 2012. július 12-én, csütörtökön 
délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra az unitárius egyház szertartása 
szerint, a belvárosi unitárius ravatalozóból, az unitárius temetőbe. Pihenése 
legyen csendes, emlékét szívünkben őrizzük! Részvétnyilvánítás a temetés 
előtt egy órával. A gyászoló család, Székelyudvarhely.
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elhalálozás

Madéfalva Önkormányzata 
versenyvizsgát hirdet KÖNYVELŐI állás betöltésére. 

Részvételi feltételek:
 felsőfokú pénzügyi-számviteli végzettség; 
 5 év régiség a szakmában.

A vizsga időpontja és helyszíne: 2012. július 25., 10.00 óra, a polgármesteri 
hivatal székhelye.

Az iratcsomót 2012. július 16-ig lehet letenni a polgármesteri hivatal jogi osz-
tályára. További információkat ugyanitt kaphatnak az érdeklődők vagy a 0266–
379107-es telefonszámon.

Ausztriai, németországi,
svájci és más európai 
uniós szakmunkák, 

segédmunkák 
hölgyeknek, uraknak! 

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

A kászonaltízi KAZUN 
Egyesület

ANGOL NYELVTÁBORT 
szervez 

július 30.–augusztus 4. között 
Kászonaltízen, gimnazisták 
és középiskolások számára. 

A foglalkozásokat  
Tom Jackson és Gabriella 

Mulligan vezeti.
Részvételi díj 100 lej.

Érdeklődni a kazun@kazun.ro  
e-mail címen vagy a 0722–543087-
es telefonszámon lehet.

Az ASTRA Biztosítótársaság

BIZTOSÍTÁSI FELÜGYELŐKET ALKALMAZ.
Feladatok: – biztosítási termékek értékesítése;
  – ügyfélkapcsolat kialakítása;
  – csapat fejlesztése.

Amit kínálunk:  – ingyenes képzés;
  – vonzó, teljesítményorientált kereseti lehetőség.

Előny: biztosítási területen szerzett tapasztalat.

Érdeklődni lehet:
Csíkszereda, Decemberi forradalom út 13/B/1-4. 
Telefon: 0266–372040, 0266–217856; e-mail: ciuc@astrasig.ro

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.!

Örök álom zárta le drága két szemed,
pihenni tért dolgos két kezed. 
Munka volt életed, szorgalmas, nehéz munka,
melyet becsülettel végeztél. 
Odaát a csend ölel át és a szeretet, 
szomorú az út, mely sírodhoz vezet, 
Isten őrködjön pihenésed felett.

Szívünk mély fájdalmával, de a jó Isten akaratában meg-
nyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, 
testvér, após, sógor, rokon, szomszéd és jó barát,

id. LADÓ MÁTÉ
nyugalmazott bányász

szorgalmas, munkás életének 75., házasságának 49. évében, 2012. július 
9-én szerető szíve hirtelen megszűnt dobogni. Drága halottunk földi marad-
ványait ma 16 órakor helyezzük örök nyugalomra a lövétei római katolikus 
templom ravatalozójából az alszegi temetőbe. Részvétnyilvánítást a temetés 
előtt egy órával fogadunk a ravatalozóban. Pihenése legyen csendes, emlé-
ke áldott! A gyászoló család – Lövéte.

A General Mir Consult S.P.R.L.
az MMM–Forestprod Kft. jogi felszámolói minőségében megszervezi 
az adós ingó javainak nyílt kikiáltásos árverésen történő eladását. Az 
árverésre 2012. július 26-án 10 órakor kerül sor a jogi felszámoló szék-
helyén, Csíkszereda, Testvériség sgt. 8. szám, B lépcsőház, 2-es lakrész.

Eladásra kerülnek a következő ingóságok: PTA trafó 40 kVA – 17 
250 lej; univerzális asztalosgép – 500 lej; marógép – 250 lej, azaz össze-
sen a kikiáltási ár: 18 000 lej, amely a felértékelési ár 50%-a.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek legalább 
egy órával az árverés megkezdése előtt letétbe kell helyezniük a ki-
kiáltási ár 10 százalékát képező garanciát és be kell fizetniük a 100 
lejes részvételi illetéket a csíkszeredai AlphaBank-nál megnyitott 
RO12BUCU2041212518084RON különleges eljárási folyószámlára.

Bővebb felvilágosítás a jogi felszámoló székhelyén vagy a 0266–
310940 és a 0744–362148-as telefonszámokon.

A TRANSDEM Kft. Homoródszentmárton
értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Kavicsmosó létesítése című tervé-
re Siménfalva községben, Kobátfalván a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség eseti elbírálás alapján 2012. július 10-én döntéstervezetet hozott 
(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete és az azt megalapozó érvek megtekinthetők a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Már-
ton Áron utca 43. szám alatt, munkanapokon 8–16 óra között, valamint a 
http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés meg-
jelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezet-
védelmi Ügynökséghez (fax: 0266–310040).

Nélküled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába várunk. 
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, 
testvér, rokon és jó szomszéd,

KÓSA JÁNOS

életének 64., házasságának 37. évében, 2012. július 8-án 22 
órakor hirtelen elhunyt. Drága halottunk földi maradványait ma délután 4 
órakor helyezzük örök nyugalomra a csíkszeredai Kalász negyedi temetőbe. 
Részvétnyilvánítást a temetés előtt egy órával fogadunk. 

Drága jó férjem, édesapánk, nagytatánk, apósunk, testvérünk, fájó szív-
vel búcsúzunk tőled! Szeretteidért aggódó, jóságos szíved melegét töb-
bé nem érezzük. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott! Nyugodjál 
békességben! 

A gyászoló család.

Töltse ki nyomtatott betűkkel a szelvényt, majd küldje el postán vagy hozza be ügyfélfogadó irodánkba 

(Székelyudvarhely, Kossuth Lajos u. 10. szám) és mi ingyen megjelentetjük apróhirdetését egy alkalommal!

ÉrvÉnyes 2012 július 31-ig!



Amatőrök és profik számára szer-
vez hegyi gyorsulási versenyt a 
sepsiszentgyörgyi Auto Crono SK, 
a verseny a Metabond Regionális 
Hegyi Gyorsasági Bajnokság idei 
harmadik futama. A viadalt szom-
baton a Nyerges-tető felé vezető 
11B országúton rendezik.

A harmadik fordulóval foly
tatódik szombaton a Me
tabond Regionális He gyi 

Bajnokság, a versenyt Csík kozmás 
és a Nyergestető között rendezik. 
A viadalt két kategóriában hirdet
ték meg: licenccel rendelkező, il
letve e nélküli pilóták. A résztve
vőket versenygépük motorjának 
hengerűrtartalma alapján sorol
ják géposztályokba. A géposztá-
lyok: R1 (1400 cm3 alatti autók), 
R2 (1401 és 1600 cm3 közötti 
autók), R3 (1601 és 2000 cm3 
közötti autók), R4 (2001 és 3000 
cm3 közötti autók), R5 (3001 cm3 

fölötti autók). A licenc nélküli 
versenyzők legalább egyéves haj
tási jogosítvánnyal, illetve sport
orvos által láttamozott orvosi iga
zolással kell rendelkezzenek.

A pálya hossza 3,5 kilométer, 
a legnagyobb emelkedés 5,2%, a 
start és az érkezés közötti szint
különbség 270 méter. A pályáról 
Hangu Florin navigátor, az Auto 
Crono pilótaiskolájának tanára 
azt mondta, nagy odafigyelést 
igényel a pálya. „Nagyon gyorsan 
bevehető kanyarokkal kezdődik 
a pálya, majd két hajtűkanyarral 
folytatódik. Gyors a pálya, ám 
fontos, hogy milyen ívet választ a 
pilóta. Jelentős a szintkülönbség, 
ami ritmusváltásokra készteti a 
versenyzőket” – mondta a hazai 
ralibajnokságban csak „A profes
szor”ként emlegetett navigátor.

A szombati versenynap reggel 
8.30 és 9.30 óra között a technikai 
gépátvétellel kezdődik, 11 órától 

lesz a pályabejárás, 11.45 és 13.30 
óra között lesznek a hivatalos 
edzések, az első futam 14.50kor, 
a második futam pedig 15.40kor 
kezdődik. A díjkiosztó ünnepség
re a csíkkozmási Tulipán Panzió 
parkolójában kerül sor 17.35 órá
tól. Szombaton 10.30 és 13.30, 
valamint 14 és 17 óra között a 11B 
országút Csíkkozmás és a Nyerges
tető közötti szakaszát lezárják a 
közúti forgalom elől.

A Metabond Regionális He
gyi Bajnokság futamát a Román 
Autósportszövetség (FRAS) ér
vényes szabályzata szerint rende
zik, az eseményt Hargita Me
gye Tanácsa, a Hargita Megyei 
Ifjúsági és Sportigazgatóság, a 
Csíkkozmási Polgármesteri Hi
vatal, valamint a kozmási Tulipán 
Panzió, az AVE, a Koz Service, a 
Buci Auto, az Amigo&Intercost 
támogatja, médiapartner a Har
gita Népe.
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hirdetés

FolytAtódiK A ReGioNáliS HeGyi BAjNoKSáG

Kozmás a harmadik futam helyszíne

Nagy Hunor csíkszeredai test-
építő, junior világbajnok tartott 
előadást és bemutató edzést 
a gyergyószentmiklósi közön-
ségnek az elmúlt hétvégén. A 
baráti hangvételű beszélgetés 
során a helyes táplálkozás és 
edzéstervek mellett saját ta-
pasztalatait is megosztotta az 
érdeklődőkkel a sportoló.

Miklós réka 
miklos.reka@hargitanepe.ro 

Fontosnak tartottuk, hogy 
megszervezzük az előadást, 
hiszen Gyergyó szent mik

lóson is egyre nagyobb népszerű
ségnek örvend a testépítés mint 
sportág, legfőképp a tavaszinyári 
periódusban törekszik mindenki 
arra, hogy a legjobb formáját hoz
za. Rengeteg segédeszköz, táplá
lékkiegészítő van most a piacon, 
amit az úgymond újonc testépí
tők sok esetben rosszul használ
nak fel a gyors és látványos válto
zás érdekében – fejtette ki Miklós 
Attila, a szeminárium szervezője, 
hozzáfűzve, hogy mondhatni 
helybéli világbajnok testépítőnél 
hozzáértőbb személyt nem is ta
lálhattak volna, aki előadást tart
hat a sportágról.

A szemináriumot Nagy Hu
nor testépítő bajnok egy edzés
programbemutatóval indította, 
ismertetve étkezési szokásait is. 
– Mottóm, hogy az vagy, amit 
megeszel! A testépítésben hat
vanszázalékos siker, ha helyesen 
táplálkozunk, a fennmaradó részt 
az edzés és a megfelelő pihenés 
teszi ki – közölte. A folytatásban 

beszélt eddigi eredményeiről, ma
gánéleti problémáiról. – 16 éve
sen ejtett rabul a „súlyok” világa, 
eszem ágában sem volt versenyez
ni, de mivel nagyon gyorsan sike
rült eredményeket elérnem, egyre 
intenzívebben kezdtem edzeni, 
innen már nem volt megállás – 
nyilatkozta a sportember. Több 
versenyen is részt vett, kisebb
nagyobb sikereket elérve, a leg
kiemelkedőbb eredménye, hogy 
2010ben a WABBA szervezet 
neki ítélte ifjúsági kategóriában a 
világbajnoki címet.

Nagy Hunor szerint az inten
zív edzések mellett nem jut ideje 
a magánéletére, emiatt romlott 
meg a házassága is. – Sajnos a volt 

párom nem bírta a megpróbáltatá
sokat, mindazt, ami egy versenyre 
való felkészülés jelentett számom
ra. További céljaim között szere
pel, hogy felnőtt kategóriában is 
hasonló eredményeket érjek el, 
mint juniorként, utána minden
képp visszavonulok, és a családra, a 
környezetemre koncentrálok majd 
– összegezte a sportoló. Zárógon
dolatként azt tanácsolta mindenki
nek, aki komolyabban foglalkozna 
a sportággal, hogy a profik hibái
ból tanulva, ne csak a testépítés és 
a fizikai fejlődés, az edzések legye
nek az elsődleges szempontok az 
életükben, hiszen így olyan emberi 
értékek fölött siklanak el, amelyek 
soha be nem pótolhatók.

teStépítő SzeMiNáRiuM GyeRGyóSzeNtMiKlóSoN

Világbajnoktól tanulhattak
a fiatal sportolók

Nagy Hunor bemutató edzést tartott a gyergyói testépítőknek

KéSzülNeK A Mol liGáS CSApAtoK

Címvédésre készülnek 
Dunaújvárosban

Körvonalazódik a Mol liga-cím-
védő dab.docler jégkorongcsa-
patának játékoskerete, tíz hokis 
már távozott a dunaújvárosi 
csapattól, és csupán egy játé-
kos érkezését várják a klubve-
zetők. A 2012/2013-as szezon-
ban minden versenysorozatban 
az aranyérem megszerzése a 
csapat célja.

Címvédésre készül a MOL 
Ligában a Dab.Docler 
jégkorongcsapata, ugyan

akkor a Magyarkupát és a ma
gyar pontvadászatot is megnyer
né a dunaújvárosi alakulat. Azari 
Zsolt, a pirosfehérek vezetője a 
csapat honlapjának adott interjú
ban elmondta, a jelenlegi játéko
sok fejlesztése, valamint a fiatalok 
beépítése lesz a szezon egyik leg
fontosabb feladata.

– Az eredményeket illetően 
egyértelműen az a cél, hogy min
denhol az élen végezzünk, ahol 
elindulunk. Ez címvédést jelent 
a MOL Ligában és a Magyar
kupában, valamint az aranyérem 
megszerzését az OB Iben – je
lentette ki az ügyvezető. Azari 
Zsolt szerint azonban ez nem 
lesz egyszerű feladat, mert az el
lenfelek alaposan megerősödtek 
a nyári időszakban. – Láthatóan 
az ellenfelek sem töltik tétlenül a 
holtszezont. Leglátványosabban 
talán a Miskolc igazolt, de sokkal 
erősebb lesz a Brassó is, a Csíksze
reda pedig nyilvánvalóan nem fog 
beletörődni abba, hogy az elmúlt 
szezonban lemaradt a MOL Liga 
döntőjéről. E csapatok egészül
nek ki Érsekújvárral, akiktől arra 
számítok, hogy felnőnek a várha
tó topcsapatokhoz, és a szlovák 
hokikultúra stílusjegyeivel gazda
gítják majd a Ligát – tette hozzá a 
klubvezető.

Az osztrák Nationalligain
du lás meghiúsulása a tavalyi já
tékoskeretet is érzékenyen érin
tette. A csapat ősztől elsősorban a 
magyar játékosok fejlődésére he
lyezi a hangsúlyt, így a légiósok
tól megváltak. Ez alól az egyetlen 
kivételt Peter Sevela kapus jelen
ti, akinek szolgálataira Stephan 
Lundh vezetőedző a következő 
szezonban is igényt tart. Ebből 
adódóan azonban az első játékos a 

sorban, akinek nem tudott a klub 
szerződést ajánlani. Rajna Miklós, 
Dancsfalvi Norbert közös meg
egyezéssel távozott, Ványi Gergő 
pedig sérülése miatt hagy ki hosz
szú hónapokat, de lehet, hogy az 
egész szezont.

A védelem megerősítésére 
tárgyalások folynak a svéd–oszt
rák állampolgársággal rendelke
ző Victor Axelsson Lindgrennel, 
aki tavaly az ATSE Graz csapat
kapitánya volt, és – ha összejön 
a megállapodás – igazi sztáriga
zolásnak tekinthető. Pályafutása 
során összesen 283 meccset ját
szott az osztrák élvonalban, 164
et az osztrák másodosztályban. 
A 27 éves, 182 cm magas és 86 
kilós bekk, kétszeres osztrák baj
nok (mindkétszer a Salzburggal), 
2005ben pedig bronzérmet szer
zett az U20as osztrák válogatott 
tagjaként a Divízió Ies VBn, 
ahol a torna legjobb védőjének is 
megválasztották.

A nyár elején a csapat bejelen
tette, hogy a 2013/2014es sze
zonban indulni kíván az EBEL
ben. Egyelőre ezzel kapcsolatban 
sincsenek új hírek. Mint azt a 
klubelnök elmondta, az idei ljub
ljanai világbajnokság ideje alatt 
személyes találkozók során el
kezdte az informális tárgyalásokat 
az EBEL és az osztrák szövetség 
elöljáróival, szeptembertől pedig 
hivatalosan is kérvényezik a Dab.
Docler felvételét. – Várhatóan ez 
egy hosszadalmas folyamat lesz, 
melynek során számos (pénzügyi, 
marketing, infrastrukturális stb.) 
feltételnek kell egyszerre megfe
lelni – mondta Azari Zsolt.

A dab.docler
jelenlegi kerete
Kapusok: Kiss Tamás, Peter 

Sevela.
Hátvédek: Erdélyi Péter, Hüff

ner Adrián, Jobb Dávid, Kiss Dá
niel, Lencsés Tamás, Nagy Ró
bert, Tőkési Lajos.

Csatárok: Azari Zsolt, Gala
nisz Nikandrosz, Gröschl Tamás, 
Győri Tamás, Kiss Ákor, Mestyán 
István, Papp Csaba, Papp Viktor, 
Pavuk Attila, Peterdi Imre, So
mogyi Ákos, Strenk Hunor, Sza
bados Róbert, Szappanos Dávid, 
Vaszjunyin Artyom, Virág Tamás.



Napról napra
szabadidő
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Pontgrafikai kiállítás
A Hargita Megyei Hagyományőrzési 

Forrásközpont és Hargita Megye Taná-
csa szervezésében ma 18 órakor Lőrincz 
László egyéni pontgrafikai kiállítását 
nyitják meg a forrásközpont székhelyén 
(Székelyudvarhely, 1918. December 1. 
utca 9. szám, II. emelet). Méltatóbeszédet 
mond Kiss László színművész, népdalokat 
énekel a szentegyházi Laczkó Zsanett Hen-
rietta első osztályos tanuló.

Sörfesztivál
Tizenötödik alkalommal szervezik meg 

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

Kastélynaptár
A Kastély Erdélyben program részeként 

Kastélynaptár 2013 címmel indítanak útjá-
ra egy projektet, melynek célja, hogy 2012 
folyamán 365, erdélyi kastélyokról, várak-
ról és kúriákról készült fotó gyűljön össze, 
amelyek a jövő évre kiadandó kastélynap-
tár alapját szolgálhatják. További cél, hogy 
ilyen formában is népszerűsítsék és von-
zóbbá tegyék Erdély kulturális örökségét. 
A versenyre nyári fotókat várnak. Bővebb 
információkért Farkas Andrást (0757–055 
591), illetve Márton Kingát (0749–139 
499) kereshetik, vagy írhatnak a kastely@
pontweb.ro címre.

Tárlat
Augusztus 24-ig látogatható a Csíki Szé-

kely Múzeum Kossuth utcai galériájában az 
Erdély virágai – Egy kutatás pillanatképei 
2006–2011 című kiállítás. Patakban ru-
hát mosó asszony, munkája fölé görnyedő 
szalmakalap-készítő mester, bivalyfogaton 
utazó gyerekek – mind-mind jellegzetes 
jelenetek Erdély életéből, melyeket fotóki-
állítás formájában egy csokorba rendezett a 
szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum.

Hírszerkesztő: berkeczi zsolt

berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro
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Az Oroszország Zen-
gő Cédrusai sorozat 
második könyve a 

Zengő Cédrusok címet vise-
li, és e könyvben Vlagyimír 
Megre elmeséli keserű él-
ményeit, rendkívül nehéz 
tapasztalatait Moszkvába 
kerülését követően, ahová 
szinte egy fillér nélkül érke-
zett, minután eldöntötte, 
hogy elvégzi az Anasztá-
zia által rábízott feladatot. 
De leírja azokat a szinte 
csodával határos módon, 
kimondottan az ő személyes megsegítésére 
érkező emberek lelkes támogatását is, akik 
szívét Anasztáziával történt találkozása 

megérintette. A könyv további 
történeteket mesél, amelyeket 
Anasztáziával és annak nagy- és 
dédapjával élt meg a tajgában 
még az első találkozás alkal-
mával. Elmeséli továbbá azt is, 
hogy mik is voltaképpen a dol-
menek, kik a kelták, a bárdok és 
azt is, mily megható módon ke-
letkezett a könyvsorozat logója, 
és hogyan próbálták a Sötét 
Erők megszerezni a hatalmat 
Anasztázia műve fölött.

A 232 oldalas könyv meg-
vásárolható az Árnika Köny-

vesboltban (Székelyudvarhely, Kossuth 
Lajos utca 16. szám, telefon: 0266–210 
046, 0751–103 915).

az ajánlata

A Zengő Cédrusok – 
2. Oroszország Zengő Cédrusai
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Szejkefürdő

Vár a Borvízmúzeum

A Haáz Rezső Múzeum szejkefürdői 
múzeuma több mint egy évtize-
des munka után 2008-ban nyílt 

meg. A látogató megtekintheti a Szejke-
vizes korsókat és a vizet szállító bivalyos 
szekeret, mely a város jelképévé vált. A 
Székelyföldön közel 2500 borvízforrást 
feltérképező Bányai János geológus a bor-
vizek kiemelkedő kutatója volt. Ásvány- és 

kőzetgyűjteményének itt csak töredékét 
állították ki, azokkal a tudós portrékkal 
együtt, amelyek egykor dolgozószobája 
falát ékesítették. Orbán Balázs halhatatlan 
érdemeire Hunyadi László alkotta szob-
ra, és az 1868–1873 között megjelent A 
Székelyföld leírásában a fürdőkről készült 
metszetei, valamint a fürdőket ábrázoló 
fényképei emlékeztetnek.

ma

Szerda
Az esztendő 193. napja, az évből hátralé-

vő napok száma 173. Napnyugta ma 21.25-
kor, napkelte holnap 5.17-kor. 

Isten éltesse 
Nóra és Lili nevű olvasóinkat, valamint 

mindazokat, akik ma ünneplik születésnap-
jukat. 

Névmagyarázat 
A Nóra az Eleonóra és a Honóra rövidü-

lése, míg a Lili a Lilian, Caroline, Elisabeth 
német és angol becézéséből önállósult. 

Július 11-én született 
1732. Joseph Jérome Lalande francia 

csillagász, akadémikus 
1908. Rácz István magyar származású 

író, fotóművész, műfordító 
1928. Kubinyi Ferenc író, szerkesztő 

Július 11-én halt meg 
1937. George Gershwin amerikai zene-

szerző, zongoraművész 
1974. Par Fabian Lagerkvist Nobel-díjas 

svéd író, költő, esszéista 
1993. Fernando Antonelli olasz katoli-

kus pap, vatikáni bíboros 

Morent Ilona válaszol

A Marosvásárhelyi Rádió ma délben 
negyed egykor kezdődő Miben segíthetünk? 
című műsorának meghívottja a Maros Me-
gyei Nyugdíjpénztár igazgatója, Morent 
Ilona, aki hallgatói kérdésekre is válaszol a 
0265–307777-es vagy a 0365–424433-
as telefonszámokon, illetve a 0755–
044519-es SMS-számon, valamint kér-
dezhetnek a mibensegithetunk@maros-
vasarhelyiradio.ro e-mail címen is. Műsor-
vezető: Agyagási Levente.

www.parapista.com

para

– Láttam az este a tévében, szaktárs!
– Tényleg? És melyik adón?

– Az Animal Planeten huhogott.

hirdetés
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kezdő szint
skandi pályázati szelvény 2012. július 11.

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

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

hargitanépe 

Székelyudvarhely, 
Kossuth Lajos u. 10. sz.

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

Kulturális örökség lesz 
Magányos George

Kulturális örökségének részévé nyilvá-
nítja a júniusban elpusztult Magányos 
George-ot, a Galápagos-szigeteki óri-

ásteknőst Ecuador. Az eltűnő fajok jelképévé 
vált hüllőmatuzsálem a pinta-szigeti teknő-
sök (Chelonoidis nigra abingdoni) alfajának 
utolsó ismert példánya volt, a galápagosi óri-
ásteknősök legritkább alfajába tartozott. A 
szakemberek azt remélték, hogy a majdnem 
százéves teknős életéből még évtizedek van-
nak hátra, ezért 1993-tól több alfajhoz tar-
tozó nősténnyel párosították, ám mindvégig 
sikertelenül. 

Magányos George annak a „törékeny öko-
szisztémának a védelméért folytatott harcnak 
a szimbólumává vált, amelynek megvédése 
mindannyiunk kötelessége” – mutatott rá 
közleményében az ecuadori örökségvédelmi 
miniszterhelyettes, Juan Carlos Coellar, az 
ecuadori „kollektív emlékezet” és „kulturális 
identitás” részének nevezve a híres állatot. A 
kutatók azt tervezik, hogy alapos vizsgálat 
alá vonják a híres szárazföldi teknős marad-
ványait, mielőtt a hüllőt bebalzsamozva ki-

állítanák a Galápagosi Nemzeti Parkban egy 
újonnan felépítendő, kizárólag a szárazföldi 
teknősöknek szentelt, a teknősmatuzsálem-
ről elnevezendő központban. 

Jelenleg mintegy 20 ezer óriásteknős él a 
Galápagos-szigeteken. A különleges hüllőkről 
úgy vélik, hogy akár kétszáz évig is elélhetnek. 
Az ecuadori partoktól mintegy ezer kilomé-
terre fekvő szigetcsoport igazi paradicsomi kö-
rülményeket kínál a szárazföldi teknősöknek. 
A galápagosi óriásteknősök is azon fajok kö-
zött voltak, amelyek tanulmányozása segítette 
Charles Darwint, aki 1835-ben látogatott a 
szigetre, hogy megalkossa evolúciós elméletét.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Továbbra is napos, meleg idő várható, néhol 
gomolyfelhők alakulnak ki. A hegyvidéken kisebb 
zápor is előfordulhat. Melegfronti tünetek jelent-
kezhetnek az arra érzékenyeknél.

Emlékszem a régi szép időkre, amikor 
szombaton is jártunk iskolába. 36-an vol-
tunk egy osztályban, az érettségin szinte 
mindenki átment, még a gyengébb diákok 
is, egyrészt mert pártérdek volt, másrészt 
viszont, mert ha az utolsó órában is, de a 
gyengébbek is kicsit letették feneküket, pró-
báltak tanulni, épp annyit, hogy valahogy 
átcsússzanak a vizsgán. Akkoriban nem 
mindenki hajtott az érettségire, sokan 
beérték 10 osztállyal vagy szakiskolában 
folytatták, ami nem volt feltétlenül rossz 
választás, tucatnyi nagyüzem várta tárt 
karokkal a jó szakmunkásokat. A taná-
rok hivatásuknak éltek – nem jobban, 
mint manapság –, oktattak, neveltek arra 
is, ami nem volt benne a tankönyvekben, 
nem akarták jó kisiparosként futószalagon 
gyártani a diplomás embereket. Egy osz-
tályból 6-8-an, jobb esetben valamivel töb-
ben az egyetemre is bejutottak, s a szülők 
joggal büszkélkedtek. 

Persze azóta minden megváltozott. 
Ma már nem kell ész ahhoz, hogy menő 

„patron” legyél, ha meg van „sütnivalód”, 
simán lehetsz diplomás munkanélküli, 
külföldi vendégmunkás.

Tanulni csak pontosan és szépen, 
ahogy a csillag megy az égen már nem ér-
demes – mondják a diákok, és van némi 
igazuk. Lehet hibáztatni az anyagias vilá-
got, a rendszert, a tanárokat, a szülőket, de 
nem hinném, hogy olyan nagy ördöngös-
ség lenne minimális átmenő jegyet írni az 
érettségin. Persze jár némi áldozattal, ha a 
tanulást ennek nevezhetjük, a kocsmában, 
a Facebookon ugyanis sok mindent meg-
osztanak, csak a tudást nem. Nevezhetjük 
ugyan a diákokat a kor áldozatainak, de 
azért ők sem ártatlan bárányok. Az ered-
mények lesújtók – ez tény. Ennyit tudnak 
diákjaink. Illetve ennyit lájkolták a tan-
könyveket.

A rosszban a jó, hogy végre kicsit fel-
értékelődik az a papír, amit 12 év után 
adnak, s a szülő is büszke lehet, hogy a gye-
reknek sikerült az érettségije. Ha jár érte 
autó, ha nem...

Ha a tudást nem lájkolják

            villanás n Szász Csaba

Névvel ellá  tott fény  ké  pe iket és a java solt kép alá-
írást a benedek.eniko@har   gitanepe.ro e-mail cím-
re vagy szer  kesz tőségünk postai cí  mére (535600 
Székelyudvarhely, Kossuth Lajos utca 10. szám) 
várjuk.

*
A fotót Vitos Hajnal (Csíksomlyó) olvasónk készítette. 
Címe: Ünneplőben
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