
Régészeti ásatások gyeRgyószáRhegyen

Népvándorlás kori lelet
Harmadik századi, népvándorlás kori leletekre bukkantak Gyer gyószárhegyen, 

a Lázár-kastély szomszédságában. A munkálatokat a kolozsvári Régészeti Intézet, valamint 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum munkatársai külföldi önkéntesek 

segítségével végzik. > 5. oldal

Régészeti szelvény. Múltfeltárás fotó: miklós réka

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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     sarány istván

Változni fog az éRettségi

Visszaszerzett 
hitel

Szőcs Domokos, a román ok-
tatási minisztérium ki-

sebbségi főosztályának ve-
zérigazgatója szerint jövőre 
már át kell alakítani az érettségi 
vizsgát.

kászoni erdőtűz

Az oltásban csak 
az eső se gít het

Hivatásos és önkéntes tűzoltók 
próbálják megfékezni a há-

rom napja pusztító erdőtűz marad-
ványait a kászonújfalvi Répát-he-
gyen. A lán gok egy fiatal erdőrészt 
semmisí tettek meg, több tíz 
hektáron. Tegnapelőtt már 
sikerült eloltani a tüzet, azóta 
a meglévő, elszigetelt tűz fészkeket 
próbálják kordában tar  tani.

sikeRes képzéssoRozat

Diploma hatszáz 
gazdának

Csíkszépvízen zárult a Har-
gita Megyei Agrárkamara 

idén télen elindított képzésso-
rozata: a tegnapi záróvizsgán 55 
gazda adott számot tudásá-
ról és érdemelte ki ezáltal a 
munkaügyi tárca általános 
hegyvidéki gazdálkodásról szóló 
diplomáját. 

méRlegadatok

Norada az élen
A nyereség tekintetében a megyei 

ranglistát a Norada Rt. vezeti 
közel 9 millió lejes értékkel, s ami 
ennél is örvendetesebb, az 
az, hogy az üzleti forgalom 
gyarapodásával egyidejűleg 
növekedett a nyereség is, valamint az 
egy alkalmazottra jutó nyereség.

paRajdi balneoközpont

Üzemeltető 
kerestetik

Közbeszerzési eljárásban keresi 
a parajdi balneoközpont mű-

ködtetőjét a település polgármes-
teri hivatala. Az országos elekt-
ronikus közbeszerzési rendszeren 
(SEAP) megjelent hirdetés 
tanúsága szerint a három-
millió eurós beruházásból 
épült gyógykezelőbázis üzemelte-
tési jogát 15 évre ítélnék oda.

Közvitán az egészségügyi 
törvény tervezete 92 7Megújuló zöldövezet 

Tusnádfürdőn
Szakács Ferencné: 
átvarrtam az életet

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,5206î
1 amerikai dollár USD 3,6675î
100 magyar forint HUF 1,5732ì
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Területrendezés és facsemete-ültetés. Alakuló zöldövezet

Környezettudatos tevéKenységeK helyszíne lesz

Megújuló zöldövezet Tusnádfürdőn

társadalom

CsíKszépvízen zárult az agrárKamara Képzéssorozata

Közel hatszáz gazda szerzett idén diplomát
Csíkszépvízen zárult a hargi-
ta megyei agrárkamara idén 
télen elindított képzéssoroza-
ta: a tegnapi záróvizsgán 55 
gazda adott számot tudásáról 
és érdemelte ki ezáltal a mun-
kaügyi tárca általános hegyvi-
déki gazdálkodásról szóló dip-
lomáját. az agrárkamara által 
meghirdetett szakokon viszont 
idén – 22 osztályt alkotva – 
összesen 595 gazda szerzett 
oklevelet.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Minden korábbinál na
gyobb létszámban, 
hu szonkét osztályt al

kotva, öt fő híján szinte hatszáz 
Hargita megyei gazda iratkozott 
be és sikeresen vizsgázva szerzett 
diplomát a Hargita Megyei Ag
rárkamara idénre meghirdetett 
szakképzésein – mondta el teg
nap lapunk érdeklődésére Máthé 
Emma, a Hargita Megyei Agrár
kamara igazgatója.

méhészeket is képeztek
Tegnap utolsóként a Csík

szépvízen elindított három osz
tály adott számot tudásáról, 
ennek során 55 szépvízi és kör
nyékbeli állattenyésztő és nö
vénytermesztő gazda kapja meg 
a munkaügyi minisztérium által 
kibocsátott, Uniószerte elismert 
gazdaoklevelet. Máthé azonban 
megjegyzi, hogy a csíkszépvízivel 
együtt az általános hegyvidéki 

mezőgazdász oktatási modulnak 
idén 280 gazdahallgatója volt, 
ami a különböző térségek szerint 
csoportosítva 12 önálló osztályt 
jelentett. Ezen felül hét osztályt 
alkotva 175en tettek sikeres 
vizsgát a méhészetből is, míg az 
idén elsőként meghirdetett, álta
lános élelmiszeripari képzéscso
mag iránt megyénk szintjén 140 

gazda jelentkezett. Utóbbi kere
tében immár az elméleti és gya
korlati vizsgakövetelménye ket 
is teljesítve tej, hús, valamint 
erdeigyümölcsfeldolgozás, illet
ve haltenyésztéspisztrángászat 
terén szereztek új ismereteket a 
gazdák.

– 22 osztályt alkotva idén ösz
szesen 595 gazda szerzett okleve

let. A három hónapos képzések 
zömét még a téli időszakban, janu
ár–február táján indítottuk, így a 
sikeresen vizsgázó gazdák zöme – 
mintegy 350 fő – már meg is kapta 
diplomáját. De legkésőbb egy hó
napon belül kézbe kapják oklevele
iket azok is, akik csak tegnap vagy 
az elmúlt napokban vizsgáztak – 
ígéri az agrárkamara vezetője.

pályázásban is hasznosul
az oklevél
Máthé Emma szerint a szakkép

zésről szóló diplomáikat a gazdák – 
a különböző pályázati lehetőségeket 
kihasználva – már a gyakorlatban is 
nagyon jól hasznosítják.

– Nagyon sokan már fel is 
használták a napokban lejárt, fiatal 
gazdák elindulását segítő 112es 
pályázati kiírásban, de ugyancsak 
sokan hasznosították a félig önel
látó gazdaságokat évi 1500 euróval 
segítő 141es pályázatban is. De 
azok se maradtak le a pályázati 
kiírásról, akik csak ezután kapják 
kézbe diplomájukat: számukra egy 
igazolás kibocsátásával igyekez
tünk segíteni a pályázási feltételek
nek való megfelelésben – mondta 
el Máthé Emma.

A szakember büszkén teszi hoz
zá, hogy a Hargita Megyei Agrárka
mara a hozzájuk forduló gazdákat 
nemcsak a képzés, oktatás, hanem 
a pályázatírás terén is intenzíven 
segíti. Ennek eredményeként a 
napokban lejárt 112es kiírás ke
retében benyújtott több mint 200 
pályázat és a még péntekig leadható 
– jelenleg már a 600at is meghala
dó – 141es pályázatok közel 1015 
százalékát is az agrárkamara mun
katársai írták. 

– Hargita megyéből ennyi pá
lyázatot, mint most, eddig egyetlen 
szesszió keretében sem nyújtottak 
be a gazdák. Ezeknek a pályázatok
nak a 1015 százalékát a Hargita 
Megyei Agrárkamara szakemberei 
írták – nyomatékosítja Máthé.

kék hírek

sikeres, zöldövezetek felújítá-
sát célzó projekt révén átalakít-
ják, modern játszóteret és pado-
kat helyeznek el Tusnádfürdőn, 
az egyik parkban. a több mint 
11 ezer lejes projekt keretén 
belül az iskolásoknak is külön-
böző programokat szerveztek 
az elmúlt időszakban.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Sikeresen pályázott a Green 
Zone Egyesület Tus nád
fürdő Önkormányzatával és 

a Vox Juventutis Egyesülettel kö
zösen a PolgárTárs Alapítvány és 
a Mol Románia által meghirdetett 
Zöldövezetprogramra, amely ré
vén olyan zöldövezetet alakítanak 
ki Tusnádfürdőn, amely az üdülő
telep arculatának javítása mellett 
lehetővé teszi a környezettudatos 
tevékenységek szervezését.

– Mivel több komponense 
van ennek a pályázatnak, elsőként 
egy rajzversenyt szerveztünk a 
tusnádfürdői Jókai Mór Általános 
Iskolában, Környezetbarát erdőjá-

rók címmel, az alkotások alapján 
15 elemista és 15 felső tagozatos 
diákot választott ki a zsűri. A di
ákok részt vehettek a projekt to
vábbi tevékenységeiben: három 
tematikus találkozón és három ki
ránduláson. A programok során 
többek között a környezettudatos 
magatartásról, hulladékok típusai
ról, szelektív hulladékgyűjtésről, 
újrahasznosításról, zöldenergia
forrásokról tanulhattak a résztve
vők, ugyanakkor meglátogatták a 
Sólyomkő Természeti Rezervátu
mot, az Aporbástyát, a Mohos
tőzeglápot és a Szent Annatavat 
is – számolt be lapunknak Butyka 
Loránd, a Green Zone Egyesület 
projektfelelőse.

A projekt azonban a követke
ző héttől ölt látványos formát: a 
Szent Anna Ifjúsági Központ előt
ti parkban elhelyezik a játszótér 
és a park elemeit, a fából készült 
dupla hintát és a mérleghintát 
(lipinkát), valamint a padokat.

– Már előzőleg megtörtént 
a területrendezés: a tavasz folya
mán önkénteseinkkel összesen 

178 facsemetét ültettünk el, a te
rületrendezési munkálatok kere
tén belül előkészítettük a helyet a 
játszótéri elemeknek – részletezte 
Butyka.

A projekt, amelynek finanszí
rozásához a PolgárTárs Alapít
vány és a Mol Románia 9000 lej
jel, míg a projektben résztvevők 

önrészként 2776 lejjel járultak 
hozzá, április 15én kezdődött 
és augusztus elsején ér véget. 
Ígérjük, hogy augusztus elsejé
re egy környezetbarát, korszerű 
zöldövezetbe járhatnak majd ki 
a tusnádfürdőiek és az ideláto
gatók – összegzett a projektfe
lelős.

Vizsgázó gazdák Szépvízen. Sikeres tanfolyamsorozat

Ittas motoros. Parajd és 
Alsósófalva között motoro
zott csütörtökön éjfél előtt 
egy 42 éves parajdi férfi, de a 
túlzott sebesség miatt kisod
ródott az úttestről és felbo
rult. A balesetben könnyebb 
sérüléseket szenvedett a mo
toros. A helyszínre érkezett 
rendőrök az alkoholszondával 
0,57 mg/l alkoholszintet mu
tattak ki a férfi leheletében. 
Testi sértés és ittas vezetés 
gyanújával indítottak ellene 
eljárást.

Gyorshajtó lejárt iratok-
kal. 125 km/óra sebességgel 
mérte be a közlekedésrendé
szek radarkészüléke péntek dél
ben egy homoródszentmárto
ni, 24 éves fiatalember által 
vezetett autót Szentegyháza 
Csíkszereda felőli kijáratánál. 
Igazoltatáskor kiderült, hogy 
a jármű ideiglenes forgalmi en
gedélye egy nappal korábban 
lejárt.

Illegális cigarettaárus. Ká
szonaltízen 40 csomag cigaret
tát koboztak el a rendőrök egy 
34 éves nőtől, aki törvényte
len kereskedelmet folytatott a 
dohányáruval. 1000 lej pénz
bírsággal sújtották.
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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 mo-
toszkál bennünk az is, hogy – eltekintve akár a szereplők 
személyétől – 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  Sarány István

hargitanépe

Hivatásos és önkéntes tűzoltók 
próbálják megfékezni a három 
napja pusztító erdőtűz marad-
ványait a kászonújfalvi Répát-
hegységben. A lángok egy fiatal 
erdőrészt semmisítettek meg 
több tíz hektár területen. Teg-
napelőtt sikerült eloltani a lán-
gokat, míg tegnap és ma a még 
meglévő, elszigetelt tűzfészke-
ket próbálták kordában tartani, 
amit a folyamatosan feltámadó 
szél nehezített meg.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Tűzvész pusztít a kászon-
újfalvi Répát-hegység er -
dejében immár harma-

dik napja. A lángok oltására és a 
tűzfészkek felszámolására a helyi 
és környékbeli önkéntes tűzol-
tó-alakulatok, az Olt Sürgősségi 
Esetek Felügyelősége mellett teg-
nap a 61-es számú hegyivadász 
alakulat katonái és a csendőrség 
is kivonult, utóbbiak a prefektus 
kérésére. Tegnap reggelre sikerült 

eloltani a lángokat, elszigetelni a 
három nagyobb tűzfészket, azon-
ban ezek teljes eloltása, megféke-
zése egyelőre lehetetlennek bizo-
nyul az időnként feltámadó szél 
miatt. Az izolált területeket teg-
nap meg� gyelés alatt tartották a 
tűzoltásra kivonult szakemberek 
és önkéntesek, megakadályozva a 
tűz továbbterjedését.

– A tüzet vasárnap délután 3 
órakor jelezte az erdészünk, akkor 
körülbelül kéthektárnyi terület 
égett le egészen éjjel két óráig. Az 
esetnél a helyszínen tartózkodott 
legalább húsz emberünk, el is ol-
tottuk a tüzet, viszont hétfő reg-
gel, amikor feltámadt a szél, akkor 
percek, órák alatt, amíg észrevettük 
volna, 10-20 hektáros terület kapott 
ismét lángra. Próbáljuk ellenőrzés 
alatt tartani a tüzet, viszont a szél 
miatt ez nagyon nehéz. Azt mon-
dom, ez a probléma akkor oldódna 
meg, ha jönne egy nagy eső, mert 
anélkül nem fog megállni az égési 
folyamat – számolt be a tűzesetről a 
helyszínen tartózkodó János Leven-

te, a Csíkszeredai Erdészeti Hivatal 
igazgatója.

Mivel az égő terület a nehezen 
megközelíthető hegyoldalban a 
Répát-hegy csúcsától nem messze, 
1250 méter magasságban „parázs-
lik”, amit tűzoltóautókkal, külön-
böző tűzoltásra alkalmas jármű-
vekkel nem lehet megközelíteni, 
ezért a hivatásos lánglovagokból és 
önkéntesekből álló csapat két mo-
toros szivattyúval a közeli patakból 
szivattyúzza a vizet, de lapátokkal, 
homokkal is próbálják megakadá-
lyozni a tűz terjedését.

– A tüzet hanyagság okozta, a 
közelben van egy pásztorlak, ahon-
nan indult a tűz vasárnap délután. 
Felügyelet nélkül hagyták, innen 
terjedt át az erdőre. 1250 méter ma-
gasságban vagyunk, más megoldás 
nincs: ha a természet be nem avat-
kozik, akkor tovább fog égni, akár 
hetekig is – ecsetelte a helyzetet 
Ambrus Adalbert, a kászonújfalvi 
közbirtokosság tagja.

Azt is megtudtuk, � atal fák-
ból állt ez az erdő, alig 10-12 éve 
ültették. A keletkezett kárt közel 
300 ezer lejre becsülik, ami 10 
ezer lejt jelent hektáronként, a kár 
értéke azonban tovább nőhet.

Monoraru Vasile őrnagy, az 
Olt Sürgősségi Esetek Felügyelő-
ségének munkatársa a helyszínen 
elmondta: nagyon nehéz a tűz 
megfékezése a folyton feltámadó 
szél miatt, azonban néha a szél is 
„besegít” a munkába azzal, hogy 
a már leégett területek felé fújja a 
parazsat és a hamut, ahol már nem 
terjedhet tovább a tűz. A helyszí-
nen tartózkodnak a hivatásos tűz-
oltók mellett a csíkszentsimoni, 
csíkkozmási, csíkszentmártoni, 
lázárfalvi és kászonaltízi ön-
kéntes tűzoltók, számos civil és 
közbirtokossági tag segédkezik, 
ők felügyelik a nagyrészt felszá-
molt tűzfészkeket. Kotró Antal, 
a kászon újfalvi közbirtokosság 
felügyelő bizottságának tagja sze-

rint, ha nem lesz eső, vagy nem 
küldenek tűzoltó-helikoptere-
ket, akkor bizony tovább fog 
égni az erdő.

KÜZDENEK A LÁNGOLÓ GÓCPONTOK FELSZÁMOLÁSÁVAL

Már csak az eső segíthet a tűz eloltásában

Több tíz hektár erdő vált a lángok martalékává. Pusztulás

Érkeznek a segítő kezek. Bevetésen a tűz ellen

HIRDETÉS
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társadalom

Körkép

> Felvételi társadalomtudományi 
szakokra. A Sapientia – EMTE csíksze-
redai Műszaki és Társadalomtudományi 
kara felvételit hirdet Kommunikáció és 
PR, valamint Szociológia–vidékfejlesztés 
szakokra. Mindkét szakon 13 tandíjmen-
tes és 37 tandíjas helyet hirdetnek. A felvé-
teli jegy összetétele: szóbeli szakasz, kizáró 
jellegű személyes meghallgatás, valamint 
dossziévizsga: 100 százalék érettségi átlag. 
További információk a http://mttk.csik.
sapientia.ro/hu/felveteli honlapon.

> Szociológia mesteri képzés a Sa
pien tián. Idén is indul mesteri képzés 

a Sapientián a Szociológia szakon. A 
Budapesti Corvinus Egyetem tandíjas 
és tandíjmentes helyeket hirdet Szo-
ciológia mesteri képzésen a Sapientia 
– EMTE csíkszeredai helyszínén, a 
Műszaki és Társadalomtudományi Kar 
keretén belül.

> A média hatása gyermekekre 
és fiatalokra. Elkészült a média hatása 
gyermekekre és fiatalokra témájú kutatás 
zárójelentése. A Sapientia – EMTE és a 
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
közös kutatása idén tavasszal zajlott. A 
kutatási eredmények szemléltetésére az 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
tu dományos kötetet adott ki. Az érdeklő-
dőknek szívesen küldünk tájékoztató anya-
got. Érdeklődni a buzasbeata@sapientia.
siculorum.ro e mail-címen lehet.

> Konferencia a végzősök munkái
ból. A végzős hallgatók házi konferencia 
keretében mutatták be szakdolgozatai-
kat. A Sapientia – EMTE csíkszeredai 
helyszínén tanuló Kommunikáció és 
PR, valamint Szociológia-vidékfejlesz-
tés szakok végzőseinek diplomamunkáit 
mutatták be a Kreatív térség, valamint a 
Térség–érték–társadalom elnevezésű házi 

konferenciák keretében. A legjobban si-
került munkákat a zsűri könyvekkel ju-
talmazta.

> Az első államvizsga. Első alka-
lommal tartanak sapientiás államvizs-
gát idén júliusban. Az egyetem életé-
ben új korszak kezdődött el, hiszen 
az akkreditációnak köszönhetően ez 
az első alkalom arra, hogy az egyetem 
saját államvizsgát szervezhet. Ez egy-
előre csak a Kommunikáció és PR sza-
kos hallgatókat érinti, ők lesznek azok, 
akik elsőként kaphatnak sapientiás 
diplomát.hí
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Biztatóan alakul a szakiskolák-
ba jelentkező diákok aránya – ez 
derül ki a Hargita Megyei Tanfel-
ügyelőség által összesített ada-
tokból. A középiskolák által meg-
hirdetett osztályok többségében 
a 15 fős minimum létszám betelt, 
így ősztől indulhat a szakoktatás.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Atavalyi és főként az idei 
érettségi eredmények után 
mind a szülők, mind a pe-

dagógusok meg kell fontolják, kit 
irányítanak elméleti oktatásra. Az 
érettségi diploma önmagában nem 
nyújt munkalehetőséget szakmai 
tudás nélkül – fogalmazott Görbe 
Péter a Hargita Megye Tanfelügye-
lőség szaktanfelügyelő.

Az ősztől újrainduló szakoktatás 
változatos pályaválasztási lehetőséget 
kínál a fiataloknak a kézműves ipar, 
a kereskedelem és vendéglátás terén 

akárcsak az élelmiszeripar, a gépipar, 
valamint a mezőgazdaság területén.

A tanfelügyelőség által összesí-
tett beiratkozási adatok szerint eddig 
a kőműves, ács, autófestő–bádogos, 
valamint vízgázszerelő szakterületek 
iránt érdeklődnek legtöbben.

A Székely Károly, Kós Károly 
és Kájoni János szakközépiskolák-
ban jövő tanévtől biztosan indul 
osztály. Egyetlen diák sem jelentke-
zett viszont a Venczel József Szak-
középiskola által meghirdetett ács 
szakra, illetve üresek a helyek a 
székelyudvarhelyi Bányai János Szak-
középiskola fémforgácsoló osztályá-
ban, a korondi szakközépiskola pék–
cukrász és a gyergyószentmiklósi épí-
tőipari szakosztályokban. A jelenség 
okát a szaktanfelügyelő abban látja, 
hogy vannak olyan oktatási intézmé-
nyek, amelyek nem fordítottak kellő 
figyelmet a tájékoztatásra. Idéntől 
a gyakorlati oktatás egy részét helyi 
vállalkozók biztosítják a tanulók-

nak, ez a típusú szakmai tapasztalat 
nemcsak a választott mesterség elsa-
játításában nyújt nagy előrelépést, de 
a fiataloknak lehetősége adódik az 
iskola befejezése után munkába állni 
annál a cégnél, ahol tanultak.

– Nagyon sok vállalkozóval ta-
lálkoztam, aki arra panaszkodott, 
hogy amióta megszűnt a szakok-
tatás, nincs hozzáértő munkaerő a 
piacon, ezért nagyon jó volna, ha 
elindulna egy olyan folyamat, ahol 
kellő szakmai tudással hagyják el a 
tanintézményeket a diákok – nyilat-
kozta a Hargita Népének Böjte Csa-
ba ferences atya.

A szakoktatási rendszerbe na-
gyon sok vállalkozó szívesen bekap-
csolódna, jelentősen hosszú azoknak 
a cégeknek a listája, akik jelezték 
szándékukat, hogy ősztől fogadnák 
a tanulókat. A végleges döntés, hogy 
kik köthetnek szerződést a tanintéz-
ményekkel, ősszel, az iskolakezdést 
követően derül majd ki.

Szőcs Domokos, a román ok-
tatási minisztérium kisebbségi 
főosztályának vezérigazgatója 
szerint jövőre már át kell alakí-
tani az érettségi vizsgát.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Folyamatban van az érett-
ségi vizsga megóvott dol-
gozatainak újrajavítása. A 

jegyek esetleges változása segíthet 
néhány diák helyzetén, azonban 
nem befolyásolja jelentős mérték-
ben sem a megyei, sem az orszá-
gos eredményeket. Az országos 
szinten nagyon rossz érettségi 
eredményekkel kapcsolatban kér-
deztük meg az oktatási miniszté-
rium kisebbségi főosztályának ve-
zérigazgatóját, Szőcs Domokost.

– Egy szempontból rendben 
vannak a tavalyi és az idei érettségi 
eredmények: visszaadták a vizsga 
hitelét – véli a vezérigazgató, aki 
az érem másik oldalát is mutat-
ja: nincs rendben viszont abból a 
szempontból, hogy a gyermekek 
szenvedik meg ennek az árát. A 
korábbi években átsegítették a 
diákokat a vizsgán, most pedig 
kiderült, nem képesek megfelelni 
a követelményeknek. Tehát min-
denképpen változtatni kell. Vagy 
úgy, hogy bevezetik a differenciált 
érettségit, vagy hozzáférhetővé te-
szik a diákok számára a tételeket, és 
a jegyekben mutatkozó különbség 
adja meg a diploma értékét – véli 
a vezérigazgató. Szőcs Domokos 
elmondta, hogy az ideiglenesen 

kinevezett oktatási miniszter ki-
küldött a tanfelügyelőségekre 
egy kérdőívet, amelyet kitöltve 
a diákok és a szülők véleményt 
nyilváníthatnak, milyen érettségit 
szeretnének jövőben. Az oktatási 
törvény szerint ugyanis 2016-tól 
kellene csak bevezetni az új érett-
ségit, ám a mostani helyzet tart-
hatatlan.

Élesben fognak történni ez-
után a dolgok, biztos, hogy jövő-
re már nem marad ez az érettségi 
rendszer, mondta a vezérigazgató. 
Az iskolákra lebontott eredmé-
nyeket vizsgálva ugyanis világossá 
vált, hogy a gimnáziumok diákjai 
jól szerepeltek, a szakközépiskolák 
tanulóinak tudása viszont nem 
felel meg a követelményeknek. 
Ez érthető, hiszen ezek a diákok 
szakmát tanulni mentek az illető 
iskolába.

Az ősztől újrainduló szakokta-
tás segíthet ezen a helyzeten, an-
nál is inkább, mivel minisztériu-
mi szinten is igyekeznek vonzóvá 
tenni a szakiskolákat: ösztöndíjat, 
és munkahelyi szerződést is biz-
tosítanak a diákoknak – mondta 
Szőcs Domokos, aki bízik abban, 
hogy sikerül elérni a mentalitás-
váltást, ami népszerűvé teszi a 
szakiskolákat.

Az utóbbi években az egyete-
mek felé irányították a fiatalokat, 
aminek következtében a vezér-
igazgató szerint diplomainfláci-
óról beszélhetünk, amennyiben 
ma egy egyetemi diploma nem ér 
annyit, mint 25 évvel ezelőtt. 

ViSSzAADTák Az éreTTSégi HiTeléT, 
De A Diákok SzenVeDik Meg ennek áráT

Változni fog az érettségi

ŐSSzel Még leHeT irATkozni A SzAkiSkolákbA

Egyre többen jelentkeznek

Szőcs Domokos (balról): mindeképpen változtatni kell fotó: miÉrt.ro

Tanárok, nevelők és ti iskolák igazgatói, kis 
hadseregei tek tisztjei, tábornokai vagytok. A rátok bí-
zott gyerekeket csatába viszitek, a létért való küzdelem 
gyilkos harcába. Felelősségetek óriási, hisz a társada-
lom nevében kiálltok a gyerekek, a szülők elé, tobo-
roztok, hívjátok iskoláitokba a fiatalokat. Különféle 
hivatásokra, szakmákra bátorítjátok a serdülőket, és 
ők bennetek bízva, szavatokra elindulnak.

Fizetés jár nektek azért, hogy győztes bajnokokat 
neveljetek a fiainkból. Vállalkoztok arra, hogy sikeres, 
eredményes, akár a jég hátán is megélő embereket ne-
veljetek belőlük. Naponta 7-8 tanórán át arra készíti-
tek, hogy a XXI. század globális munkaerőpiacán ők 
is a maguk és jövendő családjaik egzisztenciáját becsü-
letes munkájukkal elő tudják teremteni.

Az emberiség nagy hadvezérei szerint nem szabad 
hazardírozni, olyan csatába belevinni a katonát, ahol 
nincs esély a győzelemre. Németországban a diákok 60 
százalékát nem viszik neki az érettséginek, ők különféle 
szakmát tanulnak, melyből aztán felemelt fővel boldo-
gan meg is élnek, nem kell a nagyvilágban megélheté-
sért kóboroljanak. Nálunk az idén is, akárcsak tavaly 
az oktatás vezetői 100 százalékban belevitték végzős 
diákjainkat az érettségi nagy küzdelmébe! A tavaly 60 
százalékban bukott, idén sajnos ennél is többen elvé-

reztek a vizsgákon. Három gyerekből több mint kettő 
megbukott!

Nézem a csodaszép fiataljainkat, jól fejlett, élet-
erős emberek, némán jönnek-mennek, nézik az ered-
ményeiket, vigasztalhatatlan szárnyaszegett mada-
rak. Az iskoláinkból – az oktatásért felelős politiku-
saink szerint – csak egyetlen kapu vezet az életbe, az 
érettségi vizsgán keresztül. Mindazok, akik e kaput 
nem tudják átlépni, azok sebzett lélekkel, használha-
tó szakmai tudás nélkül botorkálhatnak ki a nagybe-
tűs életbe. Ezért a hatalmas kudarcért, melyek gene-
rációk életét megkeseríti, valakik felelősek!!!!

Nekem fáj az a mérhetetlen kudarc, mely a szárnyát 
bontogató generációinkat a legsebezhetőbb életkorukban 
éri! Nem szabad olyan csatába belevinni katonát, mely-
nek megvívására nem képeztük ki! Miért engedtük át a 
diákokat első, második vagy a tizenkettedik osztályban 
matematikából vagy bármilyen más tantárgyból, ha az 
a tudás nem teszi őket képessé egy érettségi diploma meg-
szerzésére? Hazudtunk a gyerekeknek éveken keresztül 
átmenő jegyekkel, hogy a végén kiderüljön, hogy tudá-
suk semmit sem ér? Miért nincsenek komoly szakmun-
kásképző iskolák Erdélyben?

Őszinte részvéttel a Románia iskoláiban, az érettsé-
gin megbukott több tízezer diák iránt.

jegyzet n Böjte Csaba

Levél a Pedagógusokhoz
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> Támogatókat keresnek. Alig két 
hét van hátra a Gyergyószentmiklósiak 
Világtalálkozójáig, amelynek sikeres le-
bonyolításához még keresik a segítőkész 
támogatókat, akik közreműködésével 
minden betervezett program megvaló-
sulhat. – Idén a decemberi városnapok 
rendezvénysorozat helyett a hangsúlyt 
a találkozóra fektetnék, ezért hívnánk 
fel a támogatóink figyelmét, hogy aki-
nek módjában áll, támogassa a rendez-
vényt – tájékoztatott Csibi Márta szó-
vivő, hozzáfűzve: – nem engedhetjük, 
hogy az anyagiak hiányában sínylődjön 
az eseménysorozat minősége. 

> Ötletpályázat a sportpálya falá-
nak díszítésére. Gyer gyószentmiklós 
az Urbact II programon keresztül 
pályázatot hirdet a területén ta-
lálható, a sportpályát határoló fal 
külső oldalára szánt egyedi falfes-
tés megtervezésére és kivitelezésére, 
megadott feltételek alapján. Az idei 
Gyergyószentmiklósiak Világtalálko-
zója alkalmából a városvezetés és az 
Urbact II program akciócsoportja a 
gyergyószentmiklósi sportpályát ha-
tároló, megközelítőleg 105 méteres 
fal külső megjelenésének javításával, 
közösségi bevonással szeretné a kör-

nyék turisztikai látványosságait nép-
szerűsíteni, mentális hidat képezni 
Gyergyószentmiklós és a Gyilkos-tó 
között. A művészeti pályázat célja a 
település nevezetességeinek bemuta-
tása, vagyis egy gyönyörű panoráma-
kép elkészítése a város turisztikai lát-
ványosságai és a Gyilkos-tó ábrázolása 
révén. A pályázatot meghirdető város-
atyák olyan terveket várnak, amelye-
ket a kulturális és/vagy a történelmi 
kincsek megőrzésére tett erőfeszíté-
sek ihlettek, ezzel is felhívva a figyel-
met a turisztikai látványosságokra. 
Az ehhez szükséges adatok a www.

g yerg yoszentmiklos.net/falfestes/ 
weboldal művészeti pályázatra vonat-
kozó részén belül letölthető doku-
mentumok menüpontban érhető el, 
ugyanitt érhető el a benevezési lap is. 
A cél egy figyelemfelkeltő, látványos 
fal megteremtése, amely a fal adott-
ságait kihasználva kelti életre a mind-
eddig romboló hatást tükröző falat. A 
pályázat során a fal teljes grafikájára 
várnak terveket, amelyekhez minden 
pályázónak mellékelnie kell néhány 
soros koncepciót, leírást munkájáról. 
A pályázati munkák leadási határideje 
2012. július 23. hí
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Harmadik századi, népvándorlás 
kori leletekre bukkantak Gyer
gyószárhegyen, a Lázárkastély 
szomszédságában. A munkálato
kat a kolozsvári Régészeti Intézet, 
valamint a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeum 
munkatársai külföldi önkéntesek 
segítségével végzik.

Miklós Réka
miklos.reka@hargitanepe.ro 

ATarisznyás Márton Mú-
zeum és a kolozsvári 
Régészeti Intézet kö-

zös programja során a szárhegyi 
Bástya Mezőgazdasági Társulás 
udvarán kialakított régészeti ku-
tatóárkokban 3–4. századi épület 
maradványaira, népvándorlás kori 
kerámiára és veretre bukkantak az 
ásatások során.

A jelenleg is zajló munkálatot 
egy korábbi ásatás eredménye-
it ismerve kezdték el, 1967-ben 
ugyanis Kovács Dénes és Tarisz-
nyás Márton történészek ezen a 
helyen egy gót ház maradványai-
ra bukkantak. Akkoriban egy 4. 
századi gót ház maradványait és 
kilenc edényt találtak meg, és 
leírásaikban utaltak arra, hogy a 
másik elkezdett árokban szintén 
hasonló építmény maradványai 
lehetnek.

– Ennek ismeretében kezdtük 
el itt a munkát még tavaly, amikor 
feltártuk egy 3–4. századi leégett 
épület északi sarkát, a cölöplyukat 
– vázolta helyszíni sajtótájékozta-
tóján Demjén Andrea, a Tarisz-
nyás Márton Múzeum régésze. 

Mint mondta, idén a ház 
nyugati oldalát találták meg, egy 
külső kemencét és két középkori 
gödröt.

– Ezekről egyelőre nem tu-
dok többet mondani, hiszen csak 
most zajlik a feltárás – fejtegette 
Demjén.

Elhangzott az is, hogy idén 
a múzeum munkatársai mellett 
önkéntesek érkeztek Norvégiá-
ból, Kanadából és Amerikából, 
akikkel együtt dolgoznak. Mint 
mondta, a külföldieken kívül a 
gyergyószentmiklósi Fogarassy 
Mihály Általános Iskola diákjai 
is a helyszínen vannak, és amiben 
tudnak, segítenek.

– Kutatóásatásokról van szó, 
amik nem megrendelt ásatási 
programok, hanem csak tudomá-
nyos kutatások. Ezt három éve 
végezzük. Tavaly kezdtük el Szár-
hegyen, de e mellett a telep mel-
lett ott van Pricske, a kőházak-
kal, a Both-vára, Maroshévízen 
is beindítottuk a kőkorszaki lelő-
helyet is – mondta Csergő Tibor, 

a Tarisznyás Márton Múzeum 
vezetője.

Kifejtette, hogy a múzeum-
nak óriási lemaradása volt az 
utóbbi évtizedekben, bár voltak 
ásatások még a 90-es években 
a szárhegyi kastélyban, és a fel-
tárt anyag nagy része bekerült a 
Tarisznyás Márton Múzeumba, 
de nem az intézmény kezdemé-
nyezte, nem ő vezette és nem a 
múzeumi kollégák tudták hasz-
nosítani annak az anyagnak a fel-
dolgozását, közlését.

– Meggyőződésem, a mú-
zeum most már benne van a 
tudományos vérkeringésben, 
az utóbbi évek tanulmányai ezt 
bizonyítják, és a jövőre nézve 
úgy tűnik, sikerül egy olyan ki-
advánnyal előrukkolni, ami az 
utóbbi évek régészeti eredmé-
nyeit összesíti – tájékoztatott 
Csergő.

A régészeti lelőhelyen talált 
tárgyakat a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeumban 
megtisztítják, amit lehet, restaurál-
nak, majd rajzos dokumentációt 
készítenek. A munkálatok végén a 
kutatóárkokat betömik, a keresgé-
lést pedig Pricske-tetőn folytatják. 
A kutatómunkálatokat Hargita 
Megye Tanácsa és a Communitas 
Alapítvány támogatja.

NépváNdoRLás koRI épüLeT MARAdváNyAIT TáRják feL A LázáRkAsTéLy MeLLeTT

Régészeti ásatások Gyergyószárhegyen
A szolgáltAtás minőségét kívánjA jAvítAni 

Az esTAR GyeRGyószeNTMIkLósoN

Azonnal folyik majd 
a meleg víz

Ásatások a Lázár-kastély szomszédságában fotó: miklós réka

hiRdetés

A melegvízszolgáltatás mi
nő ségének javítását célzó fej
lesztést kíván eszközöl ni Gyer
gyószentmiklós tömb  há zaiban 
az E-star táv hő szolgáltató 
vállalat. A lépcsőházakban 
olyan belső keringető rendszert 
alakítanának ki, mely biztosí
taná, hogy bármikor nyitják a 
fogyasztók a csapot, meleg víz 
folyik.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Aszolgáltatás minőségén 
szeretnénk javítani, és 
ennek érdekében tesszük 

az ajánlatunkat a lakók felé – kö-
zölte Balogh Katalin szóvivő, a 
távhőszolgáltató tegnapi sajtótá-
jékoztatóján.

Mint mondta, a Virág negyed 
51/B tömbházban már elvégez-

ték ingyenesen a szerelést, és a 
lakók bizonyíthatják, hogy na-
gyon jól működik. Azt is közölte, 
hogy további két lépcsőházban a 
cég ingyenesen végzi a szerelést, 
természetesen azzal a kikötéssel, 
hogy valamennyi lakó egyetért-
sen a munkálattal és mindenki-
nek érvényes szerződése legyen a 
szolgáltatóval. A további lépcső-
házak szerelése viszont már pénz-
be kerül, családonként 300–500 
lejt érhet, hogy bármikor nyitják 
a vízcsapo,t meleg víz folyjon.

A fejlesztés részleteit Bota 
Gábor műszaki igazgató ismer-
tette, elmondva, hogy lényegében 
a negyedik emeletig eljutó meleg 
vizet egy belső zárt rendszeren 
belül keringetnék folyamatosan, 
így elkerülhető az a helyzet, hogy 
a nem használat következtében 
kihűljön a csőben lévő víz.
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Körkép

> Orbán Balázs szemével Szentend
rén. A múlt héten a magyarországi Szent-
endrén mutatták be az Egy évtized fény-
képlenyomatai címet viselő, az Orbán Ba-
lázs szemével Udvarhelyszéken elnevezésű 
dokumentációs fotótáborok anyagából 
összeállított kiállítást. Az ezredfordulós 
Udvarhelyszék pillanatképeit megörökítő 
képsorozat augusztus 19-ig látogatható a 
Pest megyei városban, a fotók várhatóan ez-
után sem kerülnek haza, hisz több magyar-
országi településről érkeztek jelzések, hogy 
szeretnék, ha náluk is bemutatnák a doku-
mentációs fotótáborok válogatott anyagát.

> Először rendeznek íjászversenyt. A 
Székelyföldi Legendárium és a Sic Baranta 
Egyesület karöltve első ízben szervez íjász-
versenyt Székelyudvarhelyen. A Budvár 
íjászverseny nevet viselő megmérettetésre 
július 28-án kerül sor a Míves Emberek 
Sokadalmának szombatján. Körvona-
lazódik amúgy Székelyudvarhely egyik 
legjellegzetesebb nyári rendezvényének 
végleges programja: július 27–29. között 
tizenharmadik alkalommal gyűlnek ösz-
sze Székelyföld és Erdély aktív kézműve-
sei a Míves Emberek Sokadalmán. Ez a 
rendezvény minden olyan tevékenységet 

felkarol, amely valami módon kapcsoló-
dik a hagyományokhoz, illetve a kézmű-
vességhez. Mint Sófalvi Bálint, a Székely-
földi Legendárium munkatársa elmond-
ta, az íjászversenyre bárki benevezhet, 
korhatár nélkül. Ez egy teljesen nyílt 
verseny: a benevezők számának függvé-
nyében döntik el, hogy hány és milyen 
korosztály szerint állhatnak a céltáblák 
elé. A Budvár íjászverseny legfontosabb 
feltétele, hogy kizárólag hagyományos 
vagy kézzel készített íjjal lehet benevezni, 
semmiféle karbonötvözetet nem szabad 
használni. A helyszínen, azaz a Székely 

Támadt Várban a rendezvény teljes ideje 
alatt segítséget lehet kérni az egész na-
pos foglalkozások keretében a Sic Barant 
Egyesülettől, többek közt némi felké-
szítést a versenyre. Igény szerint íjakat is 
biztosítanak azoknak a versenyzőknek, 
akiknek nincs sajátjuk. A megmérettetés 
előtt szabad a gyakorlás is. Mivel az idei 
sokadalmon kiemelten nagy hangsúly 
esik a gyerekprogramokra, ezért egy óriás 
legendáriumos társasjátékot is felállíta-
nak, a szülők pedig részt vehetnek gyere-
keikkel a Darabontok kincse nevet viselő 
kincskereső játékon is. 
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 hirdetés

ÁtadÁs közeli Állapotban a parajdi balneoközpont

Üzemeltető kerestetik
derzsi vÁrtemplom

Megkezdték a felújítást
közbeszerzési eljárásban keresi 
a mára szinte teljesen elkészült 
parajdi balneoközpont működte-
tőjét a település polgármesteri 
hivatala. Az országos elektro-
nikus közbeszerzési rendsze-
ren (SEAP) megjelent hirdetés 
tanúsága szerint a hárommil-
lió eurós beruházásból épült 
gyógykezelőbázis üzemeltetési 
jogát 15 évre ítélnék oda.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Az országos elektronikus 
köz beszerzési rendszeren 
keresztül keres szakmai 

mű ködtetőt az átadás előtt álló 
gyógy kezelő létesítményére a parajdi 
pol gármesteri hivatal. A SEAP-on 
megjelent hirdetés szerint a létesít-
mény kezelési jogát legkevesebb ti-
zenöt évre ítélnék oda, ám a bevétel 
termelés mellett a leendő üzemel-
tetőnek – mint Bokor Sándortól, 
Parajd elöljárójától megtudtuk – a 
tenderfüzetben megfogalmazott 
számszerű elvárásokkal megegye-
zően több más elvi kritériumnak is 
eleget kell tennie.

Parajd érdekeit szolgálnák
„Aki adminisztrálni szeretné 

a komplexumot, legalább három 
nagy feltételnek kell megfelelnie. 
Az egyik, hogy kellő gyakorlattal 
rendelkezzen, azaz pontosan tudja, 
hogyan kell ezt csinálni. A máso-

dik fő szempont, hogy kellő anyagi 
fedezettel is rendelkezzen ahhoz, 
hogy a létesítmény kapcsán a mind 
a saját, mind a település érdekében 
képes legyen további beruházásokat 
végezni. A harmadik pedig, hogy 
tevékenységével Parajd hosszú távú 
turisztikai stratégiáját is megfelelő 
hatékonysággal szolgálja. Néhány 
szóban megfogalmazva, a leendő 
kezelővel szemben ez a kívánsá-
gunk, ez az elvárásunk” – jelentette 
ki Bokor. Hozzátette, a sós-termál-
vizes balneoközponttól elsősorban 
nem mind nagyobb üzemeltetői 
díjat és az önkormányzati bevéte-
lek növelését várják, hanem Parajd 
turisztikai vonzerejének erősíté-
sét, és a hozzá kapcsolódó üdülési 

szolgáltatások felvirágoztatását. „A 
gyógyközpont évszaktól függetle-
nül, mindig képes lenne fogadni a 
vendégeket, és nagyon fontos, hogy 
mindazonáltal jelentősen szélesí-
tené a sóbánya mellett kínálkozó 
kezelési, gyógyszolgáltatási progra-
mokat is” – jegyezte meg Bokor.

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

mény menedzsmentfeladatainak el-
látására mind a belföldi, mind a kül-
földi szakcégek jelentkezését is szíve-
sen várják: a nyílt versenytárgyalásra 
benyújtott üzemeltetői ajánlatokat 
legkésőbb augusztus 13-ig fogad-
ják. Bokor Sándor azt sem akarta 
elhallgatni, hogy a balneoközpont 
menedzsmentfeladatainak ellátására 
immár második alkalommal keres-
nek jelentkezőket. Az első – ugyan-
csak a SEAP-on keresztül lebonyolí-
tott – közbeszerzésre legutóbb csak 
egyetlen jelentkező akadt, ám aján-
latát a létesítményt birtokló önkor-

mányzat áron alulinak és komolyta-
lannal ítélve, inkább a tender újbóli 
meghirdetése mellett döntött. Az 
elöljáró azonban a szolgáltatási szer-
ződés iránt mostani felfokozott ér-
deklődést látva – határozottan állítja 
–, jól döntöttek, amikor az ismételt 
kiírás mellett tették le voksukat.

Kérdésünkre, miszerint a tus-
nádfürdői polgármesteri hivatalhoz 
hasonlóan miért nem az önkor-
mányzat vagy általa létrehozott cég 
vállalja fel a gyógyfürdő működtetési 
feladatait, Bokor kertelés nélkül vág-
ta rá: „azért, mert kevésnek érezzük 
magunkat hozzá. A suszter marad-
jon meg a kaptafájánál. Aki ehhez 
ért, annak kell ezt csinálnia” – tette 
hozzá az elöljáró.

Idén megnyitnák a kapukat
A Regionális Fejlesztési és Tu-

risztikai Minisztérium támoga-
tásával és a helyi önkormányzat 
tízszázalékos önrészével több mint 
három millióeuróból megvalósult 
létesítményen egyébként mára 
átadás közeli 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 véleményem sze-
rint szeptember második felében 
a kezelőbázis már az új üzemeltető 
irányítása alatt nyithatja meg kapu-
it” – fejtette ki tegnap lapunknak 
bizakodva Bokor. Ugyanakkor míg 
az épület kivitelezése és a kezelést 
szolgáló gyógyászati eszközökkel 
való felszerelése még a tulajdonos 
önkormányzatra hárult, a kiszol-
gáló szakszemélyzet kiválogatása, 
a működés megszervezése, illetve a 
parajdi gyógyszolgáltatás hazai és 
külföldi népszerűsítése már az új 
működtető feladata lesz.

Múlt héten megkezdődött a szé-
kelyderzsi unitárius vártemplom 
felújítása – ez az egyetlen olyan 
romániai magyar műemlék, 
amely az UNESCO-világörökség 
kincsének részét képezi. a mun-
kálatok összértéke 2,1 millió lej 
plusz áfa, a kivitelezés határide-
je a 2013-as év vége.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Július 3-án megkezdődött az 
UNESCO-világörökség részét 
képező székelyderzsi vártemp-

lom felújítása. Megvalósítására az 
országos restaurálási program ke-
retében a kulturális minisztérium 
közbeszerzési eljárást indított 2,1 
millió lej plusz áfa értékben, a kivi-
telező nagybányai Rustic Kft.-nek 
a jövő év végéig kell befejeznie a 
munkálatokat – tájékoztatott De-
meter Sándor Loránd székelyderzsi 
lelkész.

– A Kulturális és Örökségvé-
delmi Minisztérium egymillió lejt 
irányzott elő az idei évre, ha a finan-
szírozásban nem lesz fennakadás, ak-
kor időben be tudják fejezni a mun-
kát – mondta lapunknak a lelkész. A 
munka a tornyon és a templom kül-
ső részén kezdődött el, a belső rész 
felújítása jövő évre várható, ekkor 
kell számítani két hónapos zárásra.

A felújítási terv készítője, Tövissi 
Zsolt műépítész 2006-ban vállalta el 
a munkát. 

Hat év alatt csak kutatásokra tel-
lett, melyeket a Hargita Megye Ta-
nácsa által utalt pénzekből fedezték. 
Ezek során kiderült, hogy a temp-
lommal elég sok a gond, nincs fűtése, 
rossz a talajvíz elvezetése, a cementes 
vakolat 2-2,5 méteres magasságba 
felhúzza a vizet, már-már a freskókat 
veszélyeztetve, rossz a cserepezése, 
ésszerűtlenségek vannak a tetőszer-
kezetében, a szél által okozott tető-
mozgás ugyanis megrepeszti a kőfa-
lak tetejét. A legsúlyosabb, a temp-
lom, a freskók épségét veszélyeztető 
hibák egy részét sikerült orvosolni. 
A műépítész elárulta, hogy a javítá-
sok látványos része most következik, 
már megkezdték a tető javítását, a 
kőelemek konzerválását, a gótikus  
kőablakok kiegészítését. 

Állványok a tornyon Fotó: újvárosi Katalin

Az épülő fürdőkomplexum. Lehetőség és feladat Fotó: újvárosi Katalin
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Beszélgetés szakács Ferencné ladó rozáliával

Átvarrtam az életet
szinte azt hiszem, nem jó helyen 
járok, olyan fiatalosan, fürgén jön 
kaput nyitni a 88 éves szakács 
rózsika néni. csíkszentmihályon 
született 1924-ben ladó ignác és 
ladóné Fodor rozália negyedik 
lányaként. Varrónőnek tanult, s 
néha még ma is leül a varrógép-
hez: úgy számolta, hogy több mint 
tízezer babát öltöztetett már szé-
kely népviseletbe.

– Édesapám huszár volt, Vásárhe-
lyen végzett. Édesanyám jó családból 
származott, mert az édesapjának egy 
nagy kocsmája volt. Mindig mesélte, 
hogy aranypénzekkel, forintokkal 
gurigáztak az utcán, mert annyi pénz 
volt, hogy nem törődtek azzal, hogy 
arany volt. Testvérek négyen vol-
tunk, mind lányok. Előttünk két fiú 
is született, de mindkettő meghalt. 
Azt hitték, hogy én is fiú leszek. Feb-
ruár 5-én, nagy hidegben születtem. 
Édesapám azt mondta, megvárja, 
hogy megszülessek, s ha lány leszek, 
akkor hoz egy szán fát, ha pedig fiú, 
elmegy s berúg a kocsmában. S az-
tán ment rögtön és fát hozott... Lá-
nyok voltunk, de azért megfogtuk 
a munkát, szántottunk, vetettünk, 
kapáltunk, kaszáltam édesapámmal 
nagyon sokat. A negyvenes években 
ketten kaszáltuk le édesapámmal 
az öt kaszálót, mindegyik olyan há-
romhektáros, érgyulladást is kapott 
a lábam, majdnem el is veszítettem. 
Hét osztályt végeztem, utána el-
mentem Csíkrákosra tanulni. Csu-
tak Vilmánál tanultam varrni nyolc 
hónapot. Sokan tanultunk nála: 
Csiszer Margit, Fodor Juliska... Hat-
hét hónap után kezdtük a rajzokat 
tanulni, nagyon szépen dolgoztunk. 
Szerettem plisszérozni, szerettem 
gyönyörű gomblyukakat varrni, s 
most el vagyok keseredve, mert nem 
dolgoznak az ujjaim. 

– Erre vágyott, hogy varrónő 
legyen?

– Igen. Tetszik tudni, hogy 
történt ez? Édesanyám varrt – em-
lékszem, én kicsi leányka voltam 
még akkor –, Csiszár Mózeséknek 
varrt több inget, mert ott sok férfi 
volt, s ahogy vágta ott az asztalon 
a dolgokat, az olló olyan érdekesen 
mondott, sercegett. Mondtam édes-
anyámnak, hogy jaj, milyen jól vágja, 
én is szeretnék varrónő lenni! Innen 
jött az ötlet, édesanyám meg is ra-

gadta az alkalmat, odaadott. Drága 
volt a tandíj, de neki volt gépe, s így 
könnyű volt nekem is folytatni.

– A tanfolyam elvégzését követően 
máris önállóan kezdett varrni?

– 1938-ban tanultam, aztán 
jött a magyar idő, s édesanyám el-
ment Kispestre a testvéréhez, hogy 
megcsináltassa a fogát. Maradtam 
édesapámmal, s akkor sütés, főzés, 
tehénfejés, minden rám maradt. 
Amikor hazajött, azt mondta, elen-
ged engem is húsvétra a nagynéném-
hez. A középső nővérem is Pesten 
szolgált. Aztán úgy alakult, hogy 
Pesten a nagynéném meglátogatása 
helyett elszegődtem szolgálni egy 
zsidó családhoz 1942. április 8-án. 
Nagyon megbecsültek. Ott voltam 
1944 április nyolcadikáig. Nagyon 
jól voltam, nagyon szerettek. Gettler 
Simonnak hívták az urat, az ötödik 
kerületben laktak. Édesanyám aztán 
levelet írt nekem, s leszidott, mert 
én voltam a minden otthon, a fiú s 
a lány is.

– Nem azzal a szándékkal indult 
itthonról, hogy Pesten maradjon?

– Nem, de ott ragadtam... Az 
utóbbi években próbáltam felvenni 
a kapcsolatot a Gettler családdal, de 
nem sikerült. 

– Akkor tetszett eljönni tőlük, 
amikor deportálták őket? 

– Még nem voltak összeszedve, 
még csak a csillagokat kellett visel-
jék. Mivel én varrni tudtam, hát szép 
csillagokat varrtam, de a németek 
mindenbe belekötöttek, abba is, ha 
csak a csillag hat sarka volt felfogat-
va, abba is, ha körbe volt varrva. Em-
lékszem egy esetre, amikor Rozsnyó-

ról érkeztek ismerőseik, de visszafelé 
már nem tudtak jegyet váltani a 
pályaudvaron. Végül én vettem ne-
kik jegyet és ültettem vonatra őket 
viszontagságos körülmények között. 
Hazafelé egy SS-katona követett, de 
sikerült leráznom. Reszketve men-
tem haza. 

– Ezért jött el végül tőlük?

– Nem, hanem mert nem tart-
hattak tovább leányt. Akkor hazajöt-
tem. Úgy volt, hogy visszamegyek, 

mert nyilvántartottak, s a Honvédel-
mi Minisztériumból kaptam is behí-
vót betegápoló nővérként, de amint 
említettem, kaszáláskor érgyulladást 
kapott a lábam, s a szépvízi katona-
orvos azt mondta, legalább két hét 
kell a gyógyuláshoz. A két hét alatt 
pedig felborult minden, nagyot for-
dult a világ, s nem sikerült elmenjek. 
Most is bánom.

– A front közelsége, 1944 augusz-
tusának vége, szeptemberének eleje 
Csíkban rendkívül eseménydús volt. 
Rózsika nénivel mi történt ezekben a 
napokban?

– A legnagyobb nővérem Gö-
röcsfalván volt férjnél, és kirabolták 
a németek, elvitték a csizmákat, 
zsírt, szalonnát, meg ami még ehető 
volt. Feljött Szentmihályra, hogy 
engedjenek el hozzá édesanyámék. 
Én lementem, s nagyon boldog vol-
tam, mert ott nem dörgött az ágyú, 
mint a mi csűrünk hátánál. No de 
Göröcsfalván éppen doboltak, hogy 
el kell hagyni a falut. Volt a nővérem-
nek egy tehene, s a sógornőjének is, 
azokat befogtuk a szekérbe. Ha tet-
szett volna látni, mit kínlódtunk a 
menéssel, mert nem voltak járomhoz 
szoktatva! Nem is tudtunk messze 
menni, kimentünk az erdő alá. Ott 
töltöttünk el két hetet, s ezalatt a nő-
vérem házát, összesen 74 házat éget-
tek fel a magyarok Göröcsfalván.

– Hogyhogy a magyarok éget-
ték fel?

– Felgyújtották, hogy ha jönnek 
az oroszok, ne kapjanak sok min-
dent. A házakra vezették a zsinóro-
kat. Mikor mentünk az erdő felé, 
kérdeztem az egyik katonát, aki fent 
volt a háztetőn, hogy vitéz úr, mit csi-
nálnak? Azt mondja szinte röhögve, 
hogy fél órán belül füstölni fog a falu. 
Ezzel aztán mentünk is tovább, mert 
megállni nem lehetett. El is égett az 
összes ház, amire a zsinór rá volt ve-
zetve. A nővéremnek is volt disznója 
és néhány apró állat, minden elégett, 
még a kutya is a kert mellett. A fák 
is elégtek, porrá égett a háza, azelőtt 
volt építve, nem volt még elkészülve 
az egész lakás. A pincelakás is kiégett 
az én bőröndömmel, benne a Gettler 
család rám bízott fényképalbumával, 
és a télire eltett dolgokkal együtt. Az 
uborkásüvegek torz figurák lettek a 
nagy hőségtől.

Hazatérésünk után az oroszok el 
akartak vinni. Édesapám menekített, 
és amikor leértünk a Nagymezőre, 
akkor ugyanazok az oroszok mentek 
le a vasúton kocsiszekérrel, szinte a 
karjukba futottunk... Aztán jöttek az 
Antonescu-katonák. Keresték min-
den háznál a magyar nemzeti színű 
dolgokat. Én a barátnőmtől kaptam 
egy kokárdát, szerencsére műanyag 
szálból volt horgolva. A két katona – 
olyan húsz-huszonegy évesek lehet-
tek – nagyon drasztikus volt, feldúl-
ta az egész lakást. Volt egy kanapés 
padunk, abban tartotta édesanyám 
a rongyokat, zsákban. Azt kiborítot-
ták, megtalálták a kokárdát, s én meg 
kellett egyem. Szerencsére, ahogy a 
nedvességgel összevegyült, könnyen 

meg tudtam rágni, mert jók voltak 
a fogaim, s megettem. Felmentek 
a padlásra, s kaptak egy katonala-
pockát. Mondja édesanyám, „az 
uramé volt, katonakorában”. Erre 
le akarták a nyelét szúrni a torkán. 
Aztán én könyörögtem, s végül 
nem tették meg.

Ugyanebben az évben, valamikor 
ősszel kezdett udvarolni nekem a fér-
jem. Ő is szabó volt, Szentmihályra 
készített valakinek egy kosztümöt, 
s nekem nagyon tetszett, szép mun-
ka volt. Gondoltam, hogy férjhez 
megyek, az összes fiú katona volt, 
aki azelőtt udvarolt, ő maradt egye-
dül, mert kicsit sánta volt a lábával, 
s férjhez mentem hozzá. 1945 feb-
ruár negyedikén összeházasodtunk. 
Szépvízen a községházával szemben 
nyitottunk műhelyt, női és férfi úri 
szabóságot. Inasunk is volt, két se-
géd, gyönyörűen elindultunk. 1948-
ban azt mondták, hogy ha nem szá-
moljuk fel, akkor kulákoknak nyil-
vánítanak. Aztán a férjem, Szakács 
Ferenc egy darabig a községházánál 
tevékenykedett, 1950. október 1-jéig 
elnök volt. Azután bejött Csíkszere-
dába az Augusztus 23. Szövetkezet-
hez. Be kellett adja a felszerelését, s 
beadta az enyémet, gépet, vasalót, 
mindent, mert az ő nagy gépét meg 
akarta tartani. Aztán én sokat sirat-
tam az gépemet, mert szép kicsi gé-
pem volt. Egész addig sirattam, amíg 
Bukarestben valamilyen kiállításon 
vásárolt nekem is egy varrógépet.

– Mostanság melyik gépet hasz-
nálja? 

– Mind a kettőn monyókolok. 
A családban nyolcan vagyunk össze-
sen, és ha akad valami durvább do-
log, farmer, azt a kicsin nem tudom 
megvarrni.

– A szövetkezetben is dolgozott?

– Én is elkezdtem, de későbbre, 
mert a nagy fiamat nem tudtam kire 
hagyni. Varrtam akkor is, dugiban, 
például fehér köpenyeket az orvo-
soknak, nővéreknek. Később vala-
mennyit bejártam, azután pedig sok 
évig itthonról dolgoztam: mikor do-
bozokat ragasztottam, mikor vasúti 
egyenruhákra a vállsávokat enyvez-
tem. Az Olt Szövetkezet keretében 

is működtem: kötényeket varrtunk. 
2,5 perc alatt varrtam egy kötényt, 
500 kötényt egy hét alatt. A szobám 
jobban tele volt, mint az üzlet. Hét 
évig paplant varrtam, egészen addig, 
amíg a kisebb fiam megszületett. 
1969-ben a Hargita Művészete Szö-
vetkezethez kerültem, szerződéssel. 
1974-ben részlegesen lebénultam a 
sok munkától. Akkor nyugdíjaztak, 
50 éves koromban, s azóta is nyug-
díjban vagyok. De azután is annyit 
dolgoztam, mint azelőtt.

– Mikor kezdett el babaruhákat 
varrni?

– A Hargita Művészete Szövet-
kezet forgalmazta a székely babákat. 
Bukarestbe szállítottuk és a tengerre. 
Onnan vitték nagyon a külföldiek. A 
csóré babáknak a hajuktól a bugyiig, 
a csizmáig mindent el kellett készíte-
ni. Százötvenet készítettem havonta. 
S mind székely ruhások voltak.

– Számolta-e meg, hogy hány ba-
baruhát varrt életében?

– Nagyon sokat. Ha tizenötezret 
mondok, akkor az nem sok.

– Azt mondta, hogy valakinek 
átadná a tudását...

– Átadnám, de nem nagyon 
akad jelentkező. A babaruhát ne-
hezebb varrni, mert az aprólékos. A 
mellény nagyon kucifántos, a cakko-
kat be kell dolgozni, hogy ne legye-
nek durvák, ne forduljanak ki.

– S nagyoknak is szokott székely 
ruhát varrni?

– Hát ha nagyon megkérnek, 
megcsinálom, mert kevés a nyugdí-
jam. De én is székely ruhában akarok 
temetkezni. Meg van beszélve a pap 
bácsival – mutatja szőttesét Rózsika 
néni. – Itt két rend van, s azt akarom, 
hogy amikor temetkezek, akkor a 
két első gyertyavivő székely ruhában 
legyen. S azon töprengek most, hogy 
le kell mondjak ezekről, mert mégis 
szépet kell hogy hátrahagyjak, s ma-
gamnak varrok még egy valamilyent. 
Ott jó a sírba nekem, de mégiscsak 
székely ruha legyen...

Daczó Katalin

Szakács Rozália 1941-ben, a bal szélen



Csekély anyagi feltéte lek 
mellett néhány jó in du
la tú ember összefogásá

val, tettre  ké sz ségével is nagy dol
gokat tudunk alkotni – ebben 
bizonyosodtak újra meg az immár 
hatodik Őrangyaltábor szerve
zői és önkéntesei annak a 151 
tábori résztvevőnek láttán, akik 
elégedetten, lelkileg feltöltődve, 
a mihamarabbi viszontlátás re
ményének visszajelzésével tértek 
haza a Marosfőn megrendezett 
táborból.

Az Őrangyalprogram szerve
zői, azaz a Gyulafehérvári Caritas, 
a Hargita Megyei Sport és Ifjúsá
gi Igazgatóság és a Szent Gellért 
Alapítvány hatodik esztendeje 
azon munkálkodik, hogy össze
gyűjtse az egyazon környéken élő 
sérült fiatalokat, gyerekeket és fel
nőtteket, és megtartó, a minden
napi életben erőt, támaszt adó kö
zösséget, kapcsolati hálót építsen 
ki közöttük, illetve egészséges tár
saik között. Évente egyszer ezen 
települések Őrangyalprogram
jaira járó résztvevőknek részük 

van egy táborozásban, amelyet 
az idén Marosfőn két turnusban 
tartottunk meg. A megye „őran
gyalai” megmozdultak: Csíktól 
Gyergyóig, Székelykeresztúrtól a 
Homoródmentéig, a Gyimesektől 
a Kászonokig számos településről 
érkeztek a táborozók.

A misszió éve lévén a tábor 
meghatározó üzenetét Szent 

Lukács evangéliumából merí
tettük, az „Evezz a mélyre, és 
vessétek ki a hálóitokat!” (Lk 
5,4) evangéliumi felszólítást 
választva tábori mottónak. Ez 
az ige segítségünkre volt abban, 
hogy már a tábornyitó szent
misénk alkalmával, a Gyulafe
hérvári Caritas lelki igazgatójá
nak, Máté Róbertnek szavaira 

megvizsgáljuk a partot, amelyet 
magunk mögött hagytunk, a bi
zalmunkat és hitünket, amellyel 
a nyílt tengerre léptünk, a (kap
csolati) hálónkat, illetve a benne 
meglévő, szerzett és ajándékba 
kapott halakat, amellyel haza
térünk. Másnap délelőtt a Nagy 
Halászat elnevezésű programon 
halászcsapatainkkal aztán ki 
is eveztünk a „nyílt tengerre”: 
csapatos ügyességi, kreativitás 
és személyiségfejlesztő játékok 
által gyűjtöttük értékhalainkat 
az egymás között font hálóink
ba. A bátorság, az ügyesség, az 
összefogás, a bátorítás, a szeretet 
elnyert halai kétségkívül azok 
az értékek, amelyek a sérültség, 
a különböző betegségek, az el 
nem fogadás okozta bilincsek
ből old fel, nyit ki egy kaput, ad 
erőt, lelkit és fizikait egyaránt. 
A tábor során elmaradhatatlanul 
volt zene és tánc, buli, tábortűz, 
kézművesfoglalkozások és ki
rándulás, illetve terápiás célzatú 
támogató csoport is, amelyben 
a szülőknek, személyi gondo

zóknak, pedagógusoknak, neve
lőknek szakmai segítséggel nyílt 
lehetőségük pozitívumaik, érté
keik felleltározására. Sokuk szá
mára – ennek a sokszor embert
emberséget próbáló feladatnak 
a végzéséhez – ez a néhány nap 
jelenti azt az erőforrást, amit 
máshol nem kaphatnak meg, 
amire egy évig várniuk kell!

Köszönetünket szeretnénk ki
fejezni minden lelkes résztve
vőnknek, akik csodálatra méltó 
példájukkal, őszinteségükkel ön
vizsgálatra késztetnek; önkéntese
inknek, segítőinknek az ingyenes, 
önzetlen segítségért! Köszönjük 
Tatár Imrének, hogy mély ér
zéseket közvetítő zenés előadá
sával felszabadult hangulatot 
teremtett körünkben! Köszönet 
Hargita Megye Tanácsának, Szé
kelyudvarhely Önkormányzatának, 
a Communitas Alapítványnak, 
az Euro Ecologic WC Kft.nek, a 
Komod Forte Kft.nek az anyagi 
támogatásért! 

Székely Vakon Katalin,
Csíkszereda
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Június 30án a csíkszeredai 
Szakszervezetek Művelődési 
Házában általános műveltsé

gi vetélkedőt szerveztünk a hal
láskárosultak számára. Mind a 
szervezők – a Romániai Siketek 
Országos Szövetsége Hargita me
gyei fiókja tagjainak –, mind az 
egész országból érkezett 30 részt
vevő számára sikert jelentett ez a 
verseny.

A fogyaték a fogyatékkal élők 
és környezetük közötti viszony
ban nyilvánul meg, amennyiben 
előbbiek kulturális, fizikai vagy 
szociális akadályokba ütköznek 
bizonyos esetekben. A fogya
ték tehát magának az esélynek 
a hiánya vagy korlátozott volta, 
hogy ezek az emberek ugyan
olyan szinten részt vegyenek 
a közösség életében, mint az 
egészséges emberek. A fogya
tékkal élő emberek különböz
nek egymástól, így különböző 
akadályokba ütköznek, ame
lyeket különböző módon lehet 
elhárítani. 

A fogyatékkal élők számára 
szervezett kulturális programok
nak célja felkelteni érdeklődé
süket az új információk iránt, 
ugyanakkor érzékennyé tenni a 
társadalmat a csend birodalmá
ban élők rendkívüli integrációs 
igényei iránt. 

A Ki mit tud versennyel arra 
törekedtünk, hogy lebontsuk a hal
láskárosultak és a társadalom közötti 
falat. A halláskárosultak bizalmát 
szerettük volna erősíteni, higgyenek 
abban, hogy a közösségi élet aktív 
részeseivé tudnak válni. Megyei 
szinten nagyon kevés olyan program 
van, amely a nemhallók vagy hallás
károsultak társadalomba való illesz
kedését segíti.

Ezúton is szeretnénk megkö
szönni mindenkinek, aki segített 
a verseny megszervezésében, ab
ban, hogy a vendégek jól érezzék 
magukat, és mindenki ajándékkal 
térhessen haza.

Murariu Mariana 
szociális munkás, 

Csíkszereda

Levélbontás
Őrangyal-tábor hatodjára 

Vetélkedő 
a halláskárosultaknak

Identitás-erősítő program 
középiskolásoknak

A zsögödi meleg 
borvízfürdőről

Nagy a meleg még itt Csík
ban is. Így a város lakóinak 
egy része, aki felfrissülni, 

gyógyulni szeretne, szívesen veszi 
igénybe a zsögödi meleg borvíz
fürdőt. A Mihály házaspár az évről 
évre visszajáró vendégeket kedves 
ismerősként üdvözli, de igyekeznek 
a lehetőségekhez mérten maximális 
szolgáltatást nyújtani minden oda
látogató vendégnek. Az udvarias 
fogadtatás mellett minden évben 
meglepetés is várja az odalátogató
kat. Így történt az idén is. Önerőből 
létesítettek kényelmes női és férfiöl
tözőt a medencében fürdőzők részé
re. Három zuhanyzófülkében zuha
nyozhat fürdés előtt és után a ven
dég. Kora tavasszal az összes helyiség 
fertőtlenítve, kimeszelve, rendbe 
hozva várta a vendégeket. Az odalá
togatók elégedettek a szolgáltatások
kal, a Mihály család udvariasságával, 
előzékenységével. A környezet szé
pítésében a városi tanács is segített, 
pályázati úton. A fürdő előtti teret 
növényekkel ültették be, padokat, 
szeméttárolókat helyeztek el, ahol 
a vendégek fürdés után megpihen
hetnek. Nagy kár, hogy a volt ven
déglő épülete bedeszkázott ajtóval, 
ablakokkal kihasználatlanul rontja a 
környezet szépségét: a homlokzatán 
egy tábla hirdeti: eladó vagy bérbe 
vehető. Jó volna, ha a Csíkszeredá
ban gazdaságosan működő cégek 
tulajdonosai összefognának, meg
vásárolnák vagy bérbe vennék, és 
környezetbe simuló tevékenységgel 
örvendeztetnék meg Szereda lakóit. 

A bejáratnál már tökéletesen le
romlott állagú épület tulajdonosát 
a tanács felszólíthatná a romhalmaz 
eltüntetésére. Szívesen látnánk zöld
övezetet, parkolót vagy egy új szállo
dát helyette.

Molnár Erzsébet, 
Csíkszereda

Még az elmúlt év őszén 
hirdette meg az Embe
ri Erőforrások Minisz

tériuma, a budapesti Balassi Inté
zet lebonyolításában az identitás 
megerősítését szolgáló oktatási 
programok támogatására kiírt 
pályázatát. Erre a szentegyházi 
Gábor Áron Szakközépiskola 
alapítványa Magyar népi tárgyi 
kultúránk értékei – éljünk vele! 
című programjával nevezett be, a 
cél pedig az volt, hogy bútorfes
tést, fafaragást és csergeszövést 
tanítsunk a népi tárgyi kultúra, 
a kézművesség iránt érdeklődő 
tanulóknak. Ezeknek a tevé
kenységeknek közismerten ha
gyománya van Szentegyházán, 
és azt szerettük volna, hogy a 
tizenéves korosztály tagjai közül 
is figyeljenek fel kultúránk ezen 
tárgyi értékeire. A pályázaton 
elért támogatással sikerült egy 
népi kézműveskört életre hív
ni az iskolában: a beiratkozott 
tanulók hozzáértő mesterektől, 
szakemberektől tanulták a bú
torfestés, a díszítő fafaragás és a 
gyapjúcsergeszövés alapjait. Az 
első ügyetlen mozdulatoktól a 
kör tagjai eljutottak oda, hogy 
nemcsak elfogadható, hanem 
egészen szép tárgyak formálód
tak a kezük alatt. 

A programnak része volt egy 
tanulmányi kirándulás megszer
vezése, erre, mintegy záróakkord
ként, június 20án került sor: egy 
vargyasi tapasztalatcsere egészí
tette ki az identitás megerősítését 
szolgáló programot. A kirándu
lás első állomása a lövétei tájház 
volt, ahol Mihály János történész 
mutatta be a falu néprajzi gyűj
teményét, majd Fazakas Ágnes 

tájházvezető tartott bemutatót 
a híres lövétei szövésről. Ezt a 
homoródkarácsonyfalvi temp
lomlátogatás követte, ahol Bene
dek Enikő tiszteletes asszony volt 
az idegenvezető festett kazettás, 
rovásírásos emléket is őrző unitá
rius istenháza megtekintésében. 

A végcél a fafaragóiról és fes
tett bútorairól is nevezetes Var gyas 
volt. Az unitárius templomban 
tett látogatás alkalmat kínált az ott 
található, népi festéssel díszített 
tárgyak megtekintésére, majd a 
csoport megnézte a Makovecz 
Imre által tervezett csodaszép re
formátus templomot is. A Török 
Imre és Máthé Ferenc népi fafa
ragóknál tett látogatás és a színes 
előadás érdeklődést keltett a kör 
tagjai körében.

A vargyasi Dánielkastélyban 
tett látogatás során Ilkei Ferenc 
polgármester köszöntötte a cso
port tagjait, majd Román Attila 
gondnok ismertette a kastély tör
ténetét.  A kör tevékenysége és a 
tapasztalatcsere tanulságait Kiss 
László népművészetről szóló elő
adása összegezte. Végül egy meg
lepetés következett: a vargyasi 
Dánielkastély egyik termében 
elhelyezett ad hoc kiállítás azokat 
a festett kazettákat, fogasokat, lá
dikákat, sulykokat, tükörrámákat, 
egyéb faragott használati tárgya
kat mutatta be, amelyeket a kör 
tagjai készítettek.

Köszönjük a támogatóinknak 
ezt a lehetőséget. Szándékunk 
szerint az új tanévben folytatjuk a 
népművészeti kör  identitás meg
erősítését szolgáló oktatási prog
ramját.

Máthé István, 
Szentegyháza
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Közvitán az új egészségügyi törvény tervezete

Valamivel jobb, mint elődje
Pr nyári egyetem

Idén is telt ház

hargitanépe

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 ve-
zetőjétől.

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 né-
miképp korrigálták az előző ter-
vezet hibáit – mondta a Hargita 
Népének Duda Tihamér, a Har-
gita Megyei Egészségbiztosítási 
Pénztár elnök-vezérigazgatója.

Ő azt hiányolja, hogy az új 
törvény elméletileg kialakít ugyan 
egy új helyzetet, de a gyakorlati 
kivitelezés, illetve a várható ered-
mény 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 kü-
lönválasztja az országos költség-
vetéstől, így azok az összegek, 
amelyek befolynak az egészség-
biztosítási hozzájárulásból, nem 
vegyülnek be a közös államkasz-
szába, hanem az egészségügyi 
rendszerben maradnak, kezelésük 
pedig átláthatóan történik majd. 
Bár ez szerinte is nagyon jó dolog 
lenne, hogy végre tisztán lássuk, 
hogy mennyi pénz van, és az mire 
elég, dr. Tar Gyöngyi, a Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igaz-
gatóság igazgatója azt mondta, 
ő erre semmiféle garanciát nem 
lát. Ugyanakkor a tervezet egyik 
nagy pozitívumaként említi, hogy 
az egészségügyi dolgozókat kive-
szi az állami alkalmazottak ka-
tegóriájából – azaz nem lesznek 
„bugetárisak” –, a kórházak önál-
ló 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 működő-
képes rendszert hozhat létre – 
mondta Duda, aki pozitívabban 
viszonyul ehhez a tervezethez, 
mint az előzőhöz.

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

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.



A hatékonyság tekintetében töb-
bet mond a nettó nyereség vagy 
az egy főre számított üzleti forga-
lom, valamint a nettó nyereség 
értéke, mint az üzleti forgalom. 
Az alábbiakban az alkalmazottak 
számának, valamint a nettó nye-
reség alakulásának számadataira 
világítunk rá. 

Hecser Zoltán
hecser.zoltan@hargitanepe.ro

Országos viszonylatban 
2011-ben a legnagyobb 
üzleti forgalmat, több 

mint 16,5 milliárd lejest, az OMV 
Petrom Rt. realizálta. A nettó nye-
reség tekintetében is az a listavezető, 
3,6 milliárd lejjel, de az üzleti forga-
lom tekintetében a második helyet 
elfoglaló OMV Petrom Marketing 
K� . már nem szerepel a nyereséget 
elérő cégek toplistáján. Ezen a név-
jegyzéken a második helyet több 
mint 1 milliárd lejjel a Romgaz Rt. 
foglalja el, cég, amely az üzleti forga-
lom vonatkozásában alig a 12. helyre 
került. 

Egy alkalmazottra 
3 millió lej nettó profit
Ha a tevékenység eredményes-

ségét sokak szerint leghűbben tük-
röző mutatószámot vizsgáljuk, az 
1 alkalmazottra jutó nettó nyeresé-
get, akkor az országos rangsorolás 
első helyét a gáziparban érdekelt 
OMV Petrom Gas Rt. foglalja el: az 
alig 45 főt foglalkoztató cég esetében 
tavaly az egy alkalmazottra jutó net-
tó pro� t meghaladta a 3 millió lejt. 
Az viszont vitatható, hogy ebben 
mekkora szerepe volt a saját erőfeszí-
tésnek, ugyanis egy olyan energetikai 
termékről van szó, amely esetében 
hazai viszonylatban a nyereségráta 
igen magas. Még szemléletesebben 
igazolja a fenti feltételezést a szó-
ban forgó ranglista második helyét 
elfoglaló Alpiq Romenergie K� . Ez 
a 12 főt foglalkoztató, energiaügyle-
teket lebonyolító cég esetében tavaly 
az egy alkalmazottra jutó nyereség 
megközelítette a 2 millió lejt. Mivel 
magyarázható ez a „siker”? Az Alpiq 
Romenergie K� . olcsón vásárolt 
villamos energiát a jelenleg csődvé-
delem alatt álló Hidroelectrica Rt.-
től, s azt drágábban adta tovább. A 
villamos energiát jóval piaci ár alatt 
vásárolta meg, s azt jóval drágáb-
ban adta tovább, ilyenképpen pedig 
úgymond könnyűszerrel juthatott 

több mint 25 millió lej értékű nettó 
pro� thoz. Ezzel szemben az „eladó” 
Románia egyik legnagyobb villa-
mosenergia-termelője (az ország vil-
lamosenergia-termelésében egyhar-
maddal részesedik), a Hidroelectrica 
alig 6 millió lej értékű pro� tot ért el. 

Energetika és 
fafeldolgozás a toplistán
Jó üzletnek bizonyult a vashulla-

dék begyűjtése is, s ezen belül a sze-
mélygépkocsik kiselejtezése: a 9 főt 
foglalkoztató Remat Scholz minden 
egyes alkalmazottjára a tavaly több 
mint 700 ezer lejes tiszta nyereség 
jutott. Az egy főre jutó nettó nye-
reség függvényében készített 20 
céget számláló országos ranglistán 

az energetikában, valamint az üzem-
anyag-forgalmazásban érdekelt 
cégek találhatók. Alig van egy-két 
kivétel, köztük a cementiparban ér-
dekelt Lafarge Ciment Rt., és érde-
kes módon a ruhaiparban érdekelt 
Benrom. A hazai faipar egyik leg-
jelentősebb cége is, a Holzindustrie 
Schweighofer, amelynek több gyár-
egysége is van az ország területén, 
ugyancsak jelentős értékű tiszta nye-
reséget könyvelhetett el. 

Vannak azonban meglepetés-
számba menő esetek is. Az üzleti 
forgalom tekintetében a negyedik 
helyet elfoglaló Rompetrol Ra� nare 
Rt. a múlt esztendőt veszteséggel 
zárta, akárcsak a Petrotel-Lukoil Rt., 
de még az E.ON Energie Romania 
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A Norada a legnyereségesebb

> Tucatnyi bank manipulált kama-
tot. Legalább egy tucat nagybank lehet 
érintett világszerte a kamatmanipuláció-
ban egy magas rangú brit tisztviselő sze-
rint. „Világszerte 10-14-re tehető azoknak 
a nagybankoknak a száma, amelyek részt 
vettek a kamatok manipulálásában” – 
mondta a Handelsblatt tegnapi számában 
a brit pénzügyminisztérium piacszabályo-
zásért felelős államtitkára. Mark Hoban 
szerint a brit Barclays banknál kipattant 
ügyben más uniós országok pénzintéze-
tei mellett amerikai és japán bankok is 
érintettek lehetnek. Az egyik legnagyobb 
brit lakossági és befektetési bankcsoport, 

a Barclays befektetési ágazatának kereske-
dői még a 2008–2009-es pénzügyi válság 
előtt éveken át manipulálták a globális, 
illetve az euróövezeti irányadó bankközi 
kamatlábakat, a Libort és az Euribort. A 
Barclays részvényárfolyama összeomlott 
június 28-án, miután előző nap a brit 
pénzügyi felügyelet (FSA) és a Barclays 
már előző nap bejelentette, hogy a bank-
nak 290 millió font bírságot kell � zetnie. 
George Osborne brit pénzügyminiszter az 
ügy kapcsán többek között arról beszélt, 
hogy a Barclays egész vállalatvezetésének 
„súlyos kérdésekre kell válaszolnia”, és 
hogy a FSA vizsgálata „sokkoló vádirat” a 

bankoknál a pénzügyi válság kirobbanása 
előtt eluralkodott magatartási kultúráról. 
Ekkor ugyanis már tudni lehetett, hogy a 
botrány más bankokat is elérhet. Azóta 
a Barclays mellett már más óriásbankok 
is vizsgálat alatt állnak, köztük például 
a Royal Bank of Scotland és az HSBC. 
A német bankfelügyelet is vizsgálódik, 
hogy történt-e kamatmanipuláció né-
metországi pénzintézeteknél. A korábbi 
hírek szerint vizsgálták a Citigroupot is, 
míg hétfőn annak ment híre, hogy maga 
a brit jegybank is érintett lehet: a Bank of 
England ugyanis szinte napi kapcsolat-
ban állt a Barclays munkatársaival 2008 

októberében, abban az időszakban, ami-
kor a bankcsoport a pénzügyi világválság 
csúcspontján megpróbálta manipulálni 
a Libor bankközi kamatlábat. Mindez 
a bankcsoport frissen feltárt e-mailezé-
seiből derült ki – adta hírül a BBC. A 
Libor és az Euribor a globális nagybani 
likviditáspiac két legfontosabb irányadó 
kamatlába. Ha manipulálják, az közvet-
lenül befolyásolhatja a bankok és egyéb 
pénzügyi szolgáltatók közötti több ezer 
milliárd dollár értékű pénzügyi tranzak-
ciók értékét, közvetve pedig a lakossági 
jelzálogkamatokat és a hitelkártya-hasz-
nálati díjakat is.hí
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A fizetésképtelenséget 
megállapítók 
figyelmébe!

Hargita Megye Közpénzügyi Vezérigazgatósága meg-
hívja azokat a � zetésképtelenségben eljáró szakszemélyeket, 
akik szerepelnek az Országos Adóigazgatási Ügynökség ál-
tal jóváhagyott � zetésképtelenséget megállapítók listáján a 
XIII. zónára, hogy tegyék le ajánlataikat a következő cégek-
re vonatkozóan, legkésőbb 2012. július 27-én 13 óráig:

– RAJNI-COMFLORI Kft. (16658771) Kápolnásfalu;
– D.M.T.B. OIL Kft. (20329580) Székelyudvarhely;
– AGROPRODCOM ODORHEIU SECUIESC Rt. (524277) 
Székelyudvarhely;
– BART CONSTRUCT GROUP Kft. (25087682) Csíkszereda;
– BELLCASA Kft. (15318240) Csíkszentsimon;
– DACZO – COM Kft. (2973540) Tusnád;
– FEMIK – TRANS Kft. (18121234) Csíkszereda;
– GIPSZ-MESTER CONSTRUCT Kft. (28383771) Csíkszereda;
– HAPI CONSTRUCT Kft. (21917341) Csíkszereda;

Az ajánlatokat az 1009/2007-es számú Országos Adó-
igazgatási Ügynökség elnöki rendelete 2. cikkelyének 4. 
bekezdése, valamint a 14. és 16. cikkelye alapján kell össze-
állítani, és a következőket kell tartalmaznia:

Átirat, amelyben az ajánlattevő igényét fejezi ki, hogy 
kinevezzék vagyonfelügyelő/felszámoló minőségbe;

A � zetésképtelenségben eljáró szakszemély által köve-
telt havi díj, honorárium;

A � zetésképtelenségben eljáró szakszemély által köve-
telt sikerdíj;

Saját felelősségére tett nyilatkozat arra vonatkozóan, 
hogy az ajánlattevő nincs összeférhetetlenségi vagy érdekel-
lentéti helyzetben az adóssal, akihez ki lesz nevezve;

Saját felelősségére tett nyilatkozat a dolgozók lét-
számára vonatkozóan, akik részt vesznek a � zetéskép-
telenségi eljáráshoz kapcsolódó tevékenységekben. A 
nyilatkozathoz megkérjük, csatoljanak egy rövid be-
mutatást mindegyik személyről, és bizonyítékot arra 
vonatkozóan, hogy van érvényes munkaszerződésük 
(alkalmazottak esetében a munkaszerződések hiteles-
ségéért kérjük kinyomtatni a napra frissített helyzetet a 
REVISAL programból, a nyomtatási dátummal együtt), 
érvényes együttműködési megállapodásuk vagy érvényes 
jogi szerződésük az ajánlattevővel;

Átszervezési/felszámolási stratégia, meghatározott idő-
beosztással, amelynek végrehajtását követni fogják az adó-
hatóságok;

Az ajánlatokhoz megkérjük, mellékeljenek egy kimu-
tatást az összes eddigi lezárt � zetésképtelenségi eljárásról, 
amely tartalmazza, hogy az ajánlattevőnek hány száza-
lékban sikerült fedeznie az adós kötelezettségeit, hogy 
amennyiben az ajánlattevők azonos pontszámot érnének 
el, az 1009/2007-es számú Országos Adóigazgatási Ügy-
nökség elnöki rendelete 15. cikkelyének  2. bekezdése 
alapján tudjuk majd rangsorolni az ajánlattevőket.

Az ajánlatokat lezárt borítékban kell benyújtani, 
amelyen fel kell tüntetni a következőket: „Oferta pentru 
selectarea unui practician în ceea ce priveşte   ……………….., 
a nu se deschide până la data de 27.07.2012, numele/
denumirea, precum şi adresa/sediul social al practicianului 
în insolvenţă”. Továbbá megkérjük, hogy az ajánlatot min-
den oldalával lepecsételve, aláírva és sorszámozva adják le.

hargitanépe
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esztendei mérlegek? (ii.)

Hargita megyei cég

hargitanépe

Gazdaság

> Enyhén nőtt Románia külkereske-
delmi deficitje. Az első öt hónapban Romá-
nia külkereskedelmi hiánya 15,44 milliárd 
lejt tett ki, 104,9 millió lejjel meghaladva az 
előző év azonos időszakában mért értéket – 
közölte kedden az Országos Statisztikai In-
tézet (INS). Az export 81,1 milliárd lejt, az 
import pedig 96,55 milliárd lejt tett ki. 2011 
január–májusához viszonyítva az export 6%-
kal, az import pedig 5,1%-kal emelkedett. A 
külkereskedelem meghatározó hányadát az 
autóalkatrészek teszik ki: az export 41,3%-
át, az import 33,1%-át alkotják. 2011-ben az 
export 45,01 milliárd eurót tett ki, 20,5%-kal 
meghaladva az előző évi értéket. Az import 

eközben 54,73 milliárd euró volt, 16,7%-os 
növekedést produkálva 2010-hez képest. A 
hiány így 9,72 milliárd euróra rúgott, közel 
megegyezve a 2010-es külkereskedelmi defi-
cit értékével.

> Negatív lett júniusban az infláció. 
Júniusban az éves inflációs ráta 2,04% volt, 
miután az előző hónaphoz képest az árak 
átlagosan 0,04%-kal csökkentek – derült 
ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) 
adataiból. Havi összehasonlításban az élel-
miszerek és nem élelmiszer jellegű termé-
kek árai 0,1%-kal csökkentek, miközben a 
szolgáltatások díjai 0,3%-kal emelkedtek. Az 

élelmiszerek közül leginkább a burgonya ára 
csökkent, 20%-kal, a legnagyobb drágulást a 
friss gyümölcsök terén mérték, 6,5%-ot. Má-
jusban az éves infláció történelmi mélypont-
ra, 1,79%-ra csökkent, áprilishoz viszonyítva 
a fogyasztói árak 0,2%-kal emelkedtek. A 
jegybank az idei évre 3,2%-os inflációt való-
színűsít, a cél pedig 3% elérése lenne, plusz/
mínusz egy százalékponttal.

> Constantin: 9%-os áfa élelmiszerek-
re legkésőbb jövő év elejétől. A 2013. évi 
költségvetés szerkezetében biztosan szerepel 
majd az élelmiszerek 9%-os áfája, ameny-
nyiben ezt nem vezetik be idéntől – nyilat-

kozta Daniel Constantin mezőgazdasági 
miniszter. „Ha az idén nem is kerül rá sor, a 
2013-as évi költségvetés felépítése biztosan a 
csökkentett áfával kezdődik majd” – mond-
ta Constantin. Kijelentette, az államnak az 
adócsalás leküzdése érdekében az élelmiszer-
termékek áfájának csökkentését kell bevezet-
nie. „Remélem, hogy a Nemzetközi Valuta-
alap július 25-i látogatása után világos grafi-
kont tudunk majd bemutatni az élelmiszer-
termékek csökkentett, 9 százalékos áfájáról. 
A magam részéről már az idén bevezetném 
két területen, a malom- és kenyériparban, 
mert ott a legnagyobb az adócsalás a mező-
gazdaságban” – tette hozzá a miniszter.hí
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Rt. is. Megyénk legjelentősebb cége 
(mármint az üzleti forgalom szem-
pontjából), a Romaqua Group Rt. 
is az elmúlt esztendőt veszteséggel 
zárta. Nem így viszont a Heineken 
Romania Rt., amelynek egyik gyár-
egysége a csíkszeredai sörgyár, és 
amely nettó nyereségének értéke 
megközelítette a 183 millió lejt. 

Furcsa esetek 
Hargita megyében
A furcsának tűnő jelenségek alól 

nem kivétel Hargita megye sem. 
Van egy olyan cég (egy egyszemélyes 
kft.), amely a nagykereskedelemben 
érdekelt, s amely üzleti forgalma 
2010-hez viszonyítva megduplázó-
dott, s e tekintetben a megye élvo-
nalában van, de ennek ellenére az 
évi mérlegbe egyetlen lejnyi nyereség 
sem került be. Az ilyen és az ehhez 
hasonló helyzetek alapos elemzést, 
vizsgálódást igényelnek, már csak a 
különböző ismérvek függvényében 

lehet helyes és korrekt képet kiala-
kítani egy cég éves tevékenységéről. 
A nyereség tekintetében a megyei 
ranglistát a Norada Rt. vezeti közel 
9 millió lejes értékkel, s ami ennél is 
örvendetesebb, az az, hogy az üzleti 
forgalom gyarapodásával egyidejű-
leg növekedett a nyereség is, valamint 
az egy alkalmazottra jutó nyereség. 
A nyereség alakulása tekintetében 
kedvező képről tanúskodik a múlt 
esztendei mérleg, az ABC-Impex 
Kft., az Amigo Kft., a Harplast Kft., 
a Gercon Electro Kft., valamint a 
Stravia Group Kft. esetében is. Saj-
nos azonban számos olyan cég is van, 
amely múlt évi tevékenysége nem bi-
zonyult nyereségesnek. 

Az alkalmazottak 
számának alakulása
Utaltunk arra, hogy az eredmé-

nyesség tekintetében akár mérvadó 
mutatószámként is kezelhető az egy 
alkalmazottra jutó tiszta nyereség. És 

ha már erről esett szó, akkor érdemes 
rápillantani az alkalmazottak szá-
mának alakulására is. 2011-ben az 
ország 20 legnagyobb munkáltatója 
több mint 236 ezer alkalmazottat 
foglalkoztatott. Kevesebbet, szám 
szerint 8021-gyel, mint 2010-ben 
és több mint 31 ezerrel kevesebbet, 
mint 2008-ban. A legtöbb alkalma-
zottat tavaly is a Román Posta fog-
lalkoztatta, 32 124-et, azt követte 
a CFR 23 839, valamint az OMV 
Petrom 22 052 alkalmazottal. Or-
szágos viszonylatban csupán ennek 
a három cégnek van több mint 20 
ezer alkalmazottja. Következik egy 
négy kereskedelmi társaságot szám-
láló olyan csoport, amely esetében 
az alkalmazottak száma meghaladta 
a 10 ezret. Ami a létszámcsökkenést 
illeti, a tavaly a legnagyobb arányú 
elbocsátásra a CFR – Marfa Rt.-nél 
került sor, amely 2443 alkalmazott-
jától vált meg, valamint a Román 
Posta és az OMV Petrom. A leg-
nagyobb munkáltatók túlnyomó 
többsége esetében amúgy elbocsátá-
sokra került sor. 

A romaqua a legnagyobb 
munkáltató a megyében
Hargita megye esetében egy-két 

kivételtől eltekintve nemigen lehet 
beszélni jelentős számú alkalmazott-
ról. A legnagyobb munkáltató a bor-
széki Romaqua Group Rt., de az e cég 
által foglalkoztatott 2004 személy-
nek alig 20-25 százaléka tevékenyke-
dik megyénkben. A nagy adófizetői 
kategóriába tartozó kereskedelmi 
társaságok közül a legjelentősebb 
munkáltató a székelyudvarhelyi Ikos 
Conf Rt., amely alkalmazottjainak 
száma meghaladja az ezret. Úgy is 
mondhatnánk, hogy ez egy kivé-
teles eset, mert nemigen van olyan 
cég, amely alkalmazottjainak száma 
a tavaly meghaladta volna  a 800-at. 
A Norada Rt. esetében 2011-ben 
az átlaglétszám 873 volt, 33-mal 
több, mint a megelőző esztendőben. 
Utalhatunk arra is, hogy 2010-hez 
viszonyítva jelentősebb arányú leépí-
tésre, valamint alkalmazásra nem-
igen került sor. Így például az egyik 
viszonylag jelentős munkáltató, a 
székelyudvarhelyi Famos Rt. eseté-
ben az átlaglétszám 492 volt a meg-
előző esztendei 507-tel szemben, 
vagy a Matrica Rt. esetében 359 a 
2010-es esztendei 392-vel szemben. 
Úgy általában néhány fővel csökkent 
vagy esetleg gyarapodott a létszám. 

Augusztus HAtodikán „zsebbe kell nyúlni”

Közeleg a hitel
törlesztés megkezdé

sének időpontja
A boc i.-kormány (a demokrata-liberális és a szociál-
demokrata kormánykoalíció) 2009. május 4-én írta alá ro-
mánia első készenléti egyezményét a Nemzetközi Valuta-
alappal. Ennek értelmében 12,95 milliárd lej értékű hitelre 
kötöttek szerződést, amely része volt a közel 20 milliárd 
eurós értékű segélycsomagnak, amelyhez hozzájárult az 
Európai Unió, a Világbank és az Európai Újjáépítési és Fej-
lesztési Bank (BERD) is. Abban az időben a kormány tagja 
volt a jelenlegi kormányfő is, Victor Ponta, aki a parlamenti 
kapcsolatokért felelős tárca nélküli miniszteri tisztséget 
töltötte be. 

H. Z.

Romániának a Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitel tör-
lesztését 2012. augusztus 6-án kell megkezdenie.  Egy 
olyan pillanatban, amikor a jelek szerint számolni kell 

a gazdasági és pénzügyi feszültségekkel, nemcsak a nemzetközi 
szinten jelentkezettekkel, hanem a hazai politikai instabilitás 
okozta gondokkal is. Például a lej–euró árfolyam kedvezőtlen 
alakulásával, az államadósság költségeinek gyarapodásával. 

Eddig az esztendőig a Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitel 
„számlájára” a román államnak kizárólag a kamatokat és a juta-
lékokat kellett fizetnie. Ezek a költségek, beleértve az ideieket is, 
csak a Valutaalaptól felvett kölcsönre vonatkozóan 167,2 millió 
eurót tesznek ki. Ha ehhez hozzáadjuk még a másik három hitel-
re (az Európai Uniótól, a Világbanktól és a BERD-től felvett hi-
telek) fizetendő kamatokat és jutalékokat, akkor a 2009–2012-
es időszakra vonatkozó összköltségek 507,4 millió eurót tesznek 
ki. Augusztus 6-án a Román Nemzeti Banknak törlesztenie kell 
a Valutaalaptól felvett hitel első részletét, ami mintegy 650 mil-
lió eurót jelent. Amúgy a jegybank és a Közpénzügyi Miniszté-
rium ebben az esztendőben több mint 1 milliárd eurót kell visz-
szatérítsen. 2016 márciusáig a visszatérítendő teljes összeg értéke 
11,443 milliárd DST-t jelent (a DST a Valutaalap monetáris 
egysége, és 2009. május 4-én az árfolyam 1,131696 euró/DST 
volt). Amennyiben a törlesztésre euróban kerül sor, akkor 2009 
májusától napjainkig az európai egységes pénznem 7 százalékkal 
értéktelenedett el a DST-vel szemben. Nos, ilyen körülmények 
között a 2009 májusában leszerződött kölcsön ekvivalense 12,95 
milliárd euró volt. Jelenleg számolva a már említett árfolyammal, 
a visszatérítendő összeg 13,98 milliárd euróra rúg. 

A Valutaalappal aláírt szerződés időpontjától eltelt 3 év so-
rán a román gazdaságnak nemigen sikerült kitörnie a recesszió 
bűvköréből. Igaz, voltak biztató előjelek, de jelenleg másként 
festenek a dolgok: az első évnegyedben a GDP 0,1 százalékkal 
kisebb volt, mint a megelőző évnegyedben, Romániának az 
eurózónába irányuló exportja a gyengélkedés jeleit mutatja, má-
jusban nőtt a munkanélküliség. Az esztendő első 5 hónapjában 
a kormányzati kiadások 10 százalékkal voltak nagyobbak, mint 
2009 azonos időszakában. A kamatfizetéssel kapcsolatos ki-
adások  pedig megduplázódtak, elérve a 4,86 milliárd lejt. Ilyen 
körülmények között megtörténhet, hogy fejtörést fog okozni a 
Valutaalaptól felvett hitel törlesztésének megkezdése. Pillanat-
nyilag ugyanakkor nem sok jóval kecsegtet az euró–lej árfolyam 
sem, és ezt mondhatjuk annak okán is, hogy 2009 májusában 
az 4,1786 lej/euró volt, 2012 májusában meghaladta a 4,46 lejt, 
jelenleg pedig 4,49–4,51 lej között van. 2009 májusához viszo-
nyítva az államadósság megduplázódott.
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Labdarúgó-románia-kupa

Marosvásárhely ellen 
játszik a VSK

> Wimbledon. Több mint 100 ezer 
fontot nyert a „sírból” egy három éve 
halott férfi azzal, hogy Roger Federer 
hétszeres wimbledoni bajnokságára fo-
gadott még 2003-ban. Nicholas Newlife 
– ő a nyertes – 1500 fontot tett fel 9 
éve arra, hogy Federer hétszer is diadal-
maskodik Wimbledonban. Akkor en-
nek esélyét a fogadóiroda 1/66-odnak 
tartotta. Newlife 2009-ben elhunyt, és 
mindenét – egyebek közt több fogadási 
szelvényét – a szegényeket segítő Oxfam 
alapítványra hagyta, amely Federer hét-
végi győzelmével most 101 804 fonttal 
gazdagodott.

> London – 2012. A Jamaicai 
Olimpiai Bizottság kijelölte a londoni 
olimpiára utazó csapatot, a karibi orszá-
got 50 sportoló képviseli az ötkarikás já-
tékokon. Érdekesség, hogy a csapatban 
mindössze három sportoló nem atléti-
kában indul; egy lovas, egy úszó és egy 
tékvandós is utazik Londonba a világ-
klasszis atléták mellett. Az utazó csapat 
tagjai természetesen az olimpiai bajnok 
sprinterek mind férfi- (Usain Bolt és 
Asafa Powell, illetve a még „csak” világ-
bajnok Yohan Blake), mind női vona-
lon (Shelley-Ann Fraser-Pryce, Veronica 
Campbell-Brown, Melaine Walker). Ja-

maica Pekingben hat arany-, három 
ezüst- és két bronzérmet szerzett – ter-
mészetesen mindegyiket atlétikában. 
A férfiaknál Usain Bolt triplázott (100 
m-en, 200 m-en és a 4 x 100-as váltó tag-
jaként), a hölgyeknél Frase-Pryce 100-
on, Campbell-Brown 200-on, Walker 
pedig 400 gáton lett a legjobb.

> Kosárlabda. Országos minikosár-
labda-bajnokságon vesz részt ezen a hé-
ten Brassóban a VSK Csík sze reda U12 
korosztályos csapata. (2000 után szüle-
tettek). A Csíkszeredai VSK keretének 
tag jai: Orbán Levente, Márk Botond, 

Cseke Tibor, Birta Albert, Szopos Dávid, 
Holló Bence, Nagy Sándor, Pál Ákos, 
András Potsa Péter, Tamás Benedek. A 
csapat négy mérkőzést játszott, amelyek-
ből kettőt megnyert és ketőt elveszített. 
Eredmények, hétfő: VSK Csíksze re da – 
Craiovai ISK 57:17 /Cse ke 10, Pál 10, 
Nagy 9, Holló 8, Bir ta 6, András Potsa, 
Tamás 4-4, Or bán 3, Márk 2, Szopos 
1/; Mára ma ros szigeti EKO – VSK 
Csíkszereda 54:21 /Nagy 8, Cseke 7, 
András Potsa, Tamás, Szopos 2-2/; 
tegnap: C. N. Aurel Vlaicu Bukarest – 
Csíkszeredai VSK 48:16; Csíkszeredai 
VSK – Piteşti 42:20.hí
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megtartották tegnap a lab da rú-
gó- románia-kupa 2012/2013-
as kiírásának sorsolását. Ez 
alapján a megyei bajnok Csík-
szeredaiVSKalehetőlegkelle
metlenebb ellenfelet kapta, és-
pedigamostelsőligábólkieső
marosvásárhelyi FCm együt-
tesét. Érdekesség, hogy az FC 
Székelyudvarhely is pályára 
kellene lépjenakupaelső for-
dulójában, azonban a gárda a 
múltősszelfelbomlott.

Bukarestben elkészítették a 
labdarúgó-Románia-kupa 
2012/2013-as kiírásának sor-

solását. Az első fordulóban érdekes 
módon két megyei csapat, a Csíksze-
redai VSK és az FC Székelyudvarhely 
is érdekelt, annak ellenére, hogy 
utóbbi csapat a múlt ősszel felbom-
lott. Az udvarhelyi gárdát egyébként 
a moldvai Naţional Goleşti csapatá-
val sorsolták össze.

A sorsolás alapján azonban el-
mondható, hogy Hargita megye 
bajnoka, a Csíkszeredai VSK gár-
dája a legnehezebb ellenfelet kapta. 
A VSK ellenfele a múlt idényben 
az első ligától búcsúzó Marosvásár-
helyi FCM együttese lesz. A sorso-
lásnál a vásárhelyiek úgy szerepel-

nek, mintha a második keretükkel 
jönnének, amely a múlt idényben 
a harmadik ligában szerepelt. Az a 
csapat viszont felbomlott, és onnan 
minden játékost felvittek az első ke-
rethez, amely a második ligában fog 
szerepelni, onnan igyekszik majd 
kivívni az első ligába való kerülést.

A Románia-kupa első fordu-
lóinak mérkőzéseit július 18-án 
rendezik 17.30-tól.

Tamás Zoltán, a Hargita Me-
gyei Labdarúgó-egyesület elnöke 
megdöbbent, hogy besorsolták az 
udvarhelyi csapatot is. „Tévedés tör-
ténhetett. A labdarúgó-szövetségnél 
megkérdeztek, hogy létezik-e még az 
udvarhelyi csapat. Ekkor tudattam 
az illetékesekkel, hogy a csapat fel-
bomlott, és hogy nem rendelkeznek 
felnőttgárdával, így nem lehet őket 
besorsolni. Valószínű, tévedés tör-
tént, vagy azt szeretnék a szövetség-
nél, hogy az ellenlábas csapat jusson 
tovább. Szabály szerint részt vehet-
tek a sorsoláson az udvarhelyiek, hi-
szen hivatalosan be is iratkoztak ők 
a harmadik ligába, csak időközben 
visszaléptek, és felbomlott a nagy-
csapat. A mérkőzést a moldvai csa-
pat fogja megnyerni 3–0 arányban, 
zöldasztalnál, ehhez nem fér kétség” 
– mondta Tamás Zoltán.

mocsai Lajos szövetségi kapi-
tány kijelölte a londoni olimpiá-
ra utazó magyar férfi-kézilabda-
válogatott keretét, amely július 
27-ig, a játékok rajtjáig sérülés 
vagy egyéb, „különleges körül-
mény” esetén változhat.

Kihirdette az alig két hét 
múlva kezdődő londoni 
olimpia magyar férfi-ké-

zilabdaválogatott utazó keretét 
Mocsai Lajos szövetségi kapitány. 
Az utazók között ott található a 
székelyudvarhelyi születésű Ilyés 
Ferenc is, aki épp most épült fel 
egy hosszas sérülésből. Nem lesz 
ott az olimpián Iváncsik Tamás, ő 
csak a bő keretbe fért be.

„A szabályoknak megfelelően 
meg kellett neveznem azt a 14 

plusz 1 fős keretet, amely Lon-
donba utazhat. A keret azonban 
nyílt, a bő keret tagjai versenyben 
vannak, és a csapattal együtt ké-
szülnek tovább – idézte az MKSZ 
közleménye Mocsai Lajos szövet-
ségi kapitányt. – Az utazó keret 
névsora a július 19-i, szegedi, Tu-
nézia elleni mérkőzést követően 
válhat véglegessé. Célunk, hogy a 
lehető legjobb magyar válogatott 
léphessen pályára Londonban. A 
múlt héten a szlovéniai Roglán-
magaslaton, ideális körülmények 
között készülhettünk, a munka 
hetven százaléka erőnléti jellegű 
volt, összesen 15 edzésen vettek 
részt a játékosok. Mostantól a 
stratégia, technikai jellegű munka 
kerül előtérbe, bízom benne, hogy 
a keret valamennyi tagja, tehát a 

megnevezett 15 játékoson kívül 
mindegyik kerettag továbbra is 
a versenyhelyzetnek megfelelően 
készül velünk tovább.”

A Londonba kiutazó tartalék 
játékos az olimpia idején bármi-
kor becserélhető. A keret továb-
bi tagjai közül az olimpia alatt 
sérülés vagy speciális körülmény 
esetén kapus bármikor, egy me-
zőnyjátékos a csoportmérkőzések 
idején cserélhető be.

az olimpiai keret
Kapusok: Fazekas Nándor 

(MKB Veszprém KC), Mikler Ro-
land (Pick Szeged); jobbszélsők: 
Gulyás Péter (MKB Veszprém 
KC), Harsányi Gergely (Grundfos 
Tatabánya KC); jobbátlövők: 
Mocsai Tamás (Hannover), Nagy 
László (FC Barcelona); irányítók: 
Császár Gábor (MKB Veszprém 
KC), Lékai Máté (Celje); beállók: 
Schuch Timuzsin (MKB Veszp-
rém KC), Zubai Szabolcs (Pick 
Szeged); balátlövők: Ilyés Fe-
renc (MKB Veszprém KC), Pérez 
Carlos (MKB Veszprém KC); 
balszélsők: Iváncsik Gergő (MKB 
Veszprém KC), Vadkerti Attila 
(Pick Szeged). Tartalék: Laluska 
Balázs (MKB Veszprém KC)

A bő keret további tagjai: Ancsin 
Gábor (Pick Szeged), Iváncsik Ta-
más (MKB Veszprém KC), Liszkai 
Szilveszter (MKB Veszprém KC), 
Nagy Kornél (Dunkerque HB 
Grand Littoral), Putics Barna (VfL 
Gummersbach), Szöllősi Szabolcs 
(Csurgói KK).

Ilyés Ferenc második olimpiájára készülhet. Ezúttal viszont a magyar válogatott kapitányaként is utazik

mEgvan a FÉrFi-kÉziLabdaváLogatott oLimpiai kErEtE

Ilyés Ferenc is ott lesz Londonban

„remélem, bírni fogom”

Amint írtuk, a székelyudvarhelyi Ilyés Ferenc is ott lesz az utazó keret-
ben. A válogatott csapatkapitányát tegnap telefonon értük el: „A mes-
ter fenntartja a változtatás jogát, hogyha esetleg sérülés következik be, 
akkor tudjon cserélni. Egy hosszabb sérülésből érkezek vissza a pályára, 
már kemény fizikai edzéseken vettünk részt. Egyelőre úgy vettem észre, 
hogy bírom a terhelést. De köztudott, hogy egy edzés és egy mérkőzés 
között óriási a különbség. Ennek tükrében jövő héten fog eldőlni, hogy 
a tesztmérkőzéseken hogyan fogok játszani. Előbb a szerbekkel, majd 
Tunéziával, végül a franciákkal játszunk felkészülési mérkőzéseket. Leg-
utóbb Athénban 2004-ben jutottunk ki az olimpiára. Óriási élmény 
volt. Akkor még fiatal voltam, teljesen más volt a feladatom a csapatban, 
mint most. Akkor a védekezés volt a fő feladatom. Ezúttal már sokkal 
összetettebb, hiszen egyben a csapat kapitánya is vagyok. Most a csapat 
is más. De az élmény, hogy olimpián vehetünk részt, az ugyanolyan. Hi-
hetetlenül jó dolog.” (Darvas Attila)

Szász a román 
válogatottban

Július 12–22. között ausztria 
ad otthont a 18 éven alu li fiúk 
kézilabda-Európa-baj nok sá gá-
nak. a román együttes is ott van 
amezőnyben.Akeretteltegnap
utazott el a Szé kelyudvarhelyi 
iSk-kC játékosa, Szász andrás. 

Óriási sikernek könyvelte 
a román szakszövetség, 
hogy a csapat kijutott a 

kontinenstornára. Az osztrák Eb 
sorsolásánál nem igazán kedvezett 
a szerencse, hiszen a válogatott két 
kézilabda-nagyhatalommal került 
egy csoportba. Románia ellenfelei 
sorrendben Svájc, Horvátország és 
Spanyolország lesznek. A kerettel 
elutazott a helyszínre az udvarhelyi 

beálló, Szász András is. A fiatal te-
hetség a selejtezők során is szerepelt a 
válogatottban. „A horvátokkal már 
játszottunk, mikor kijutottunk a 
tornára. Akkor 35–30-ra kikaptunk 
tőlük. Jó csapatuk van, nehéz lesz 
ellenük. Mint ahogy a spanyolokkal 
szemben is. Fontos, hogy miként 
kezdünk a Svájc ellen. Nincs rajtunk 
nyomás, minél jobb eredményt sze-
retnénk elérni. Ez lesz eddigi karrie-
rem legfontosabb tornája, remélem, 
hogy élni tudok a lehetőségekkel” – 
mondta a játékos.

A négy négyes csoportok első 
két helyezettje jut a középdöntő-
be. A harmadik és negyedik helyen 
záró csapatok is tovább harcolnak a 
helyezésekért.



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.

2012. július 11., szerda  | 13. oldal 

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.

hargitanépe

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.



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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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 pá
rom 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. 
Zárógondolatként azt tanácsolta 
mindenkinek, aki komolyabban 
foglalkozna a sportággal, hogy a 
profik hibáiból tanulva, ne csak 
a testépítés és a fizikai fejlődés, 
az edzések legyenek 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
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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 

Helytörténeti 
évforduló

Harmincöt éve, 1977. július 11-én 
hunyt el Budapesten Tekeres Sándor énekes. 
Csíkmenaságon született.

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.

szünetel a szolgáltatás

Javítási és karbantartási munkálatok 
miatt szünetel az áramszolgáltatás ma 8–18 
óra között Csíkszeredában, a Hargita utca 
81–140. szám alatt. 
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A Hargita Népe napilapban megjelent írások, összhangban az 1996/8-as törvény előírásaival, védettek. Átvételükre, felhasználásukra, beleértve a fordítást is, kizárólag 
a kiadó előzetes engedélyezése alapján kerülhet sor. Idézetek közlése is csak akkor lehetséges, ha utalás történik a forrásra.

Előfizetési lehetőségek: a szerkesztő-
ségben, lapkihordóinknál, e-mailen az 
office@hargitanepe.ro címen, a postá-
soknál, a postahivatalokban, valamint 
banki átutalással. 

Banki adataink:
EDITURA HARGITA NEPE
CUI 18306453
RO62TREZ3515010XXX004431
TREZORERIA M-CIUC

HARGITA MEGYE KÖZÉLETI NAPILAPJA

Igazgató-főszerkesztő:
Isán István Csongor 

Felelős szerkesztő:
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hargitanépe Hargita Népe – Főszerkesztő-helyettes: Burus János Botond Főmunkatárs: Hecser Zoltán Szerkesztők: Antal Ildikó, Benedek Enikő, Daczó Katalin, Darvas hargitanépe

programajánló

CSEKE-túra
A Erdélyi Kárpát-Egyesület csíkszéki 

szak osztálya július 13–15. között három-
napos túrát szervez a Fogarasi-havasokba. 
A túra első napjának útszakasza: Szombatfal-
vi-völgy – Szombatfalvi-völgykatlan tábor-
helye; második nap: Nagyablak – Dara- és 
Hirtopul-csúcs, majd Lónyereg – Moşul- és 
Urlea-csúcs – tábor; harmadik nap: Vistea- 
és Moldoveanu-csúcs, illetve leereszkedés 
a Vistea-völgyön. Utazás: személyautók-
kal. A szállás, táborozás saját sátrakban lesz 
megoldva. Felszerelés: a nyári magashegyi 
túráknak megfelelő, kiemelve az eső- és szél-
védő ruhát, túrabakancsot, kis hátizsákot az 
egynapos körtúrához, pillepalack 2-3 liter 
víznek, illetve főzőfelszerelés igény szerint. 
További információk és jelentkezés a túrave-
zetőnél: Tőke Dénes, tel.: 0752–568855.

II. Kokojza-fesztivál
Erdőnk, mezőnk nekünk terem... mottó-

val vasárnap második alkalommal tartanak 
Kokojza-fesztivált Gyergyószentmiklóson, 
a művelődés ház előtti téren. A program-
ban gasztronómiai bemutatók, előadások, 
hagyományőrző néptáncelőadások, kon-
certek, kokojzalekvár-főzés és -kóstolás, 
vadhúskóstolás és lacikonyha, 15 méteres 
kaszáspuliszka készítése, illetve termék-
bemutatók, valamint gyermekprogramok 
szerepelnek. Bővebb információ: http://
www.gymk.ro.

Vakáció Kalibáskőn
Július 22–28. között kreatív tábort tar-

tanak Kalibáskőn, amelynek programjában 
rajz, festészet és szobrászat is szerepel. Szin-
tén július 22–28. között Balaton-túrán le-
het részt venni kerékpárral, majd július 29. 
és augusztus 4. között játék, pantomim és 
mozgásművészet, improvizáció, önálló jele-
nettervezés, testbeszéd, mimika, gesztiku-
lálás, kiejtés, hangtechnika és helyes beszéd 
színesíti a kalibáskői színjátszó tábor prog-
ramját. Augusztus 12–18. között tartják a 
Természetbúvár kisiskolásoknak elnevezésű 
tábort, az V–VIII. osztályosoknak pedig 
ugyancsak 12–18. között szervezik meg az 
Erdővidék rejtett kincsei címet viselő nép-
hagyomány-kutató kerékpáros vándortá-
bort. Augusztus 26.–szeptember 1. között 
Udvarhelyszék rejtett kincseivel ismerkedhet-
nek a táborban részt vevők egy kerékpáros 
vándortábor keretében, és ugyancsak au-
gusztus 26.–szeptember 1.  között az ősma-
gyarok mindennapjairól, hitvilágáról, kul-
túrájáról tanulnak a kalibáskői jurtakészítő 
táborban részt vevők. Ezt követően az is-
kolakezdés előtt, szeptember 2–8. között a 
kisiskolások számára hirdetnek Bábel tornya 
címmel romántábort. A programokról ér-
deklődni és jelentkezni a 0744–778519-es, 
illetve a 0740–840884-es telefonszámokon 
lehet vagy e-mailben a kalibasko@gmail.
com címen.

HÍRSZERKESZTŐ: BENEDEK ENIKŐ

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

para

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

– Az Animal Planeten huhogott.

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�  Sándor utca 4. szám, telefon: 0266–316798.

Nyirő József: Uz Bence 

A csíkszeredai Silóban

Szeget szeggel 

Június 30. óta egy � atal alkotókból álló 
művészcsapat lakik és dolgozik a csík-
szeredai Siló – Kortárs Művészeti Köz-

pontban. A Derzsi Dezső színművész által 
vezetett Tandem Csoport Shakespeare Sze-
get szeggel című darabját fogja bemutatni 
július 16-án Porogi Dorka rendezésében. 
A rendhagyó bemutatókat megelőzi egy 
nyilvános főpróba július 15-én 20 órától, 
amelyre ingyenes ugyan a belépés, de mivel 
a helyek száma korlátozott, ezen csak előze-
tes egyeztetés alapján lehet részt venni – az 
érdeklődők bejelentkezhetnek a tandemcso-
port@gmail.com e-mail címen, valamint a 

0741–341826-os telefonszámon. Július 16-
án, hétfőn este 19 órától, illetve 21 óra 30 
perctől lesznek előadások. Egy belépő ára 
10 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 7 lej.

Részletek találhatók a projektről a 
http://www.facebook.com/tandemcso-
port webhelyen.

A projekt főtámogatói: Hargita Megye 
Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, az Erdélyi Összművészeti Egye-
sület és a Siló – Kortárs Művészeti Köz-
pont. További támogatók: Hotel Salvator, 
Communitas Alapítvány, Becherovka, 
Nemtévé, Kerékvár.



Terasz
szabadidő
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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@hargitanepe.ro e-mail címre vagy 
szerkesztőségünkpostaicímére(530190Csíkszere-
da, Szent  lé lek utca 45. szám) várjuk.

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